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ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ
Είς διάστημα δλιγώτερον τής μιάς έβδομάδος μύγα μέ

ρος τον δασικόν πλούτου τής Αττικής, άπό τον δάσους 

τοΰ Τατοΐου, έως έκείνου τοΰ Σκαραμαγκά, τής ϋεντέΐ.ης, 

τής Κακής Σκάλας καϊ δεν ήξεύρομεν πόσων άλλων άκόμη, 

έγένετο παρανάλωμα τον πυράς, κατεστράφη, συμπαρα- 

σΰραν είς τήν καταστροφήν του τήν ώραίαν θερινήν έπαυ

λιν τής Βασιλικής Οικογένειας καί στοίχισαν τήν ζωήν καλ- 

λιστών αξιωματικών τοΰ στρατεύματος καί δεκάδων γεν

ναίων υπερασπιστών τής πατρίδος. Άλλά τό τραγικώτερον 
δ'λων είναι, άτι παρ' ολίγον νά έθρηνοΰμεν σήμερον καί τδν 

Βασιλέα ! Δέν πρόκειται άμως τώρα δί αύτό, διότι δέν 

έξειάζομεν τδ πράγμα άπδ τής άπόψεως αύτής, άλλά τής 

άλλης, τής έξ ίσου σπουδαίας. Τής άπόψεως δηλονότι, τοΰ 

εγκλήματος, τδ όποιον προσεγένετο είς τδν εαυτόν μας, εϊς 

τήν υγείαν ματ, είς τήν ϋπαρξίν μας, άντων ήναγκασμένων 

νά ξώμεν μέσα εις τήν αύχμηράν 'Αττικήν γήν, ΰπό τάς 

εκτυφλωτικός καί πυρπολούσας ήλιακάς ακτίνας, χωρίς 

πνεύμονας, χωρίς αναπνοήν πλέον. Διότι οί πνεύμονες 

μας, τά μυροβόλα πεΰκα καί τά αλλα αιωνόβια δένδρα 

έξέλειπον καί μαζί τους κατερειπώθη καί μία ώραία καί 

ευγενική προσπάθεια τόσων έτών, διά τήν άναδάσωσιν 

τής ‘Αττικής, διά τήν μεταβολήν τής Σαχάρας αύτής εις 

τόπον δροσοβόλον, πλημμυρισμένου άπδ χλωρίδα εΰεργε. 

τικήν. Τδ έγκλημα όμως συνετελέσθη καί κάθε φωνή 

διαμαρτυρίας είναι άσκοπος πλέον. ' ΑλΧ ή ψυχή εκείνου, 

ποΰ αισθάνεται τδ μέγεθος τής γενομένης καταστροφής, 

τοΰ μεγάλου εγκλήματος, έκείνου, ποΰ είναι είς θέσιν νά 

έκτιμήοη τήν ευεργετικήν ένέργειαν τοΰ δένδρου είς ένα 

τόπον, άπου βασιλεύει ξηρασία, ή ψυχή αύτή άγανακτη. 

σμένη και έξωργισμένη, δέν δύναταί νά μή προχωρήση 

περαιτέρω καί νά ξητήση τούς πραγματικούς δράστας, 

τούς πραγματικούς ηθικούς αυτουργούς τοΰ μεγάλου έγ. 

κλήματος 'Εκείνο δέ ποΰ θά πρόκυψη άπδ τήν άναξή. 

τησιν καί τήν έρευναν αύτήν, δέν θά φέρη είς τδ μέσον, 

οϋτε κομματικούς λόγους, ούτε άντιδυναστικούς, ούτε άλ

λους παρομοίους γελοίους συλλογισμούς, άσοι άνεφάνησαν 

κατά τάς ήμέρας αύτάς. Τίποτε άπδ αυτά. Τήν ευθύ

νην άκεραίαν και όλοστρόγγυλην υπέχει τδ Κράτος, τό 

αρμόδιον Ύπουργεϊον τής Εθνικής Οικονομίας. Ήθέ- 

λαμεν νά εϊμεθα άπό μίαν άκραν καί νά έκαμαρώνα- 

μεν τούς χαριτοβρύτους υπαλλήλους καί τό προσωπικόν 

τοΰ 'Υπουργείου, όταν τοΰ άνηγγέλλετο τηλεγραφικώς άπδ 

δλας τάς γωνίας τοΰ Κράτους έπί σειράν ήμερων τώρα, ή 

στερεότυπος εϊδησις τής πυρπολήσεως τών άπεράντων δέν- 

δροφύτων εκτάσεων, τής πηγής αύτής τοΰ πλούτου καί 

τής ύγείας. Ώοΰ είναι τά μέσα, τά όποια έφρόντισε νά έχη 

διαθέσιμα καί ποΰ είναι ή συντελεσθεϊσα έργασία άπδ τής 

Ιδρύσεώς του διά τήν κατάσβεσιν καί τήν πρόληψιν τών 
πυρκαϊών; Καί ποΰ είναι τό όργανωμένον σύστημα τής 

πυροσβεστικής υπηρεσίας καί τής υπηρεσίας τής δασο- 

φυλακής καί τής άγρυπνούσης αρμοδίου δασικής υπηρε

σίας καί τής έποπτευούσης τοιαύτης; Καί πότε έλήφθη 
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φρονείς νά σηκωθή τδ παχύ στρώμα τών ξηρών -φύλλων 

τών πευκών άπδ τό Τατόί και πότε έφρόντισαν νά τό 
άπαλλάξουν άπό άλας τάς εύ ρλέκτους ϋλας, ποΰ άποτελοΰν 

τά ξηρά κλαδιά καί τά χαμόκλαδα είς ένα δάσος; Αλλ 

είς τδν ώραΐον αυτόν τόπον, άπου κάθε υπαλληλίσκος 

θεωρεί τδ Κράτος ώς φέουδόν του, οί νόμοι καί τά νομο

σχέδια γράφονται είς τά γόνατα καί αί αποφάσεις λαμβά- 

νονται εις τά καφενεία. Καί άκόμη κάτι χειρότερον. Κάθε 

γλωσσοομαθής υπάλληλος θεωρεί καθήκον του νά μετα- 

φράση ένα νόμον ξένου κράτους καί νά τδν έφαρμόση έδώ, 

χωρίς νά έξετάση τουλάχιστον, άν έφαρμόξεται ΰπό τάς 

συνθήκας ΰφ άς ΰφίσταται καί λειτουργεί τό Ελληνικόν 

Κράτος καί ύπό τάς κλιματολογικάς καί γεωλογικός συν

θήκας τοΰ Έλληνικοΰ ούρανοΰ καί τής Ελληνικής γής. 

"Ας εϋχηθώμεν τώρα τό τραγικόν αύτό συμβάν νά χρη- 
σιμεύση ώς μάθημα. Δέν άρκεΐ νά φυτεύωμεν μόνον δέν

δρα, άλλά καί νά δργανώσωμεν σύστημα, διά τοΰ όποίου 

νά τα διαφυλλάτ—^-μεν καί νά τά περιποιώμεθα.

ιθ ΔΕΛΤΙΟΝ TON ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ,

Και κατά τό λήξαν δκταήμερον, οΰδεμία νεωτέρα 
πληροφορία υπάρχει, σχετικώς μέ τόν διεξαγόμενου 
εϊς τά διάφορα πολεμικά μέτωπα άγώνα. Αί συγκρού
σεις καί αί έπιάέσεις και άντεπιθέσεις εκατέρωθεν έξα- 
κολουθοϋν μετά σφοδρότητος, κατά τό μάλλον και 
ήττον, άλλ’ ή ενέργεια αύτών είναι πάντοτε περιορι
σμένη, ούδεμίαν δέ έπίδρασιν δύνανται νά έχουν έπϊ 
τής καθόλου πολεμικής καταστάσεως.

’Εκείνο, τό όποιον χαρακτηρίζει την κατάστασιν, 
είναι ή άποτυχία τοΰ συμμαχικού σχεδίου τής γενικής 
κατά τών Γερμανών έπιθέσεως, ταυτοχρόνως καϊ έξ 
δλων τών μετώπων, πράγμα τό όποιον καϊ αύτά τά 
Στρατηγεία τών Δυνάμεων τής Συνεννοήσεως δέν 
διστάζουν νά δμολογήσουν. Τό έπιδιωκόμενον ύπό 
τών Συμμάχων Δυνάμεων τής Άντάντ διά τής ένερ
γείας τής έπιθέσεως ταύτης παραμένει τοιουτοτρόπως 
σχέδιον έν τφ χάρτη μόνον καϊ τά Γερμανικά στρα
τεύματα έξακολουθοΰν νά κρατούν ύπό τό πέλμα των 
μέγα τμήμα τοϋ Γαλλικού και τοΰ Ρωσσικοΰ έδά- 
φους, όλόκληρον τήν Σερβίαν και όλόκληρον τό Βέλ
γων. Τοΰτο είναι άρκετά πειστικόν ένδεικτικόν τοϋ 
γεγονότος, δτι οί Γερμανοί, μακράν άπό τοΰ νά σπεύ- 
σουν έκλιπαροΰντες τήν άνακωχήν καϊ τήν συνθηκο
λόγησή παρά τών άντιπάλων των, άφίνοντες είς 
αύτούς πλήρη ελευθερίαν τοΰ κατ” άρέσκειάν των 
καθορισμού τών δρων, ϊστανται πάντοτε άκμαϊοι, 
έτοιμοι νά άντεπεξέλθουν κατά πάσης νεωτέρας έπι
θέσεως τών Συμμάχων, ύπερέχοντες έν πάση περι- 

πτώσει, έφ’ δσον αύτοϊ ήσαν οί άμυνόμενοι καϊ οί 
Σύμμαχοι οί επιτιθέμενοι. Άλλά τά πράγματα έλαβον 
μίαν μοιραίαν οδόν έξελίξεως, τήν όποιαν οί Σύμμα
χοι άδυνατοΰν νά άνακόψουν τοσούτφ μάλλον, καθό
σον έχουν άμεσον ανάγκην νά παρουσιάσουν αποτε
λέσματα είς τήν κοινήν γνώμην τών Κρατών των, 
άρκετά έξηρεθισμένην ούσαν έκ τών έπανειλημμένων 
υποσχέσεων, αΐτινες δέν έκαρποφόρησαν, άλλά πολύ 
περισσότερον έκ τών επανειλημμένων αποτυχιών. Καϊ 
πρός έξευμένισιν καϊ καθησύχασιν τής κοινής γνώμης 
σκέπτονται νά ενεργήσουν δευτέραν γενικήν έπίθεσιν, 
καίτοι εύρίσκονται έν τή πεποιθήσει, δτι καϊ ή δεύ
τερα αύτη ούδέν καρποφόρου αποτέλεσμα θά έπιφέρη 
καϊ ούδεμίαν βελτίωσιν θά παρουσιάση καϊ βέβαιοι 
δύτες δτι μέ τάς τρομακτικός απώλειας, ας δυσαναλό
γους πρός τούς αντιπάλους των ώς έπιτιθέμενοι έχουσι, 
καϊ μέ τήν παντελή έλλειψιν στελεχών καϊ έφεδρικών 
έπικουριών, τούς είναι αδύνατον νά έπιτύχωσί τι. 
Άλλ’ εφόσον τοΰτο είναι επιβεβλημένου νά γίνη, αί 
Σύμμαχοι Δυνάμεις τής Συνεννοήσεως θά ρίψωσι τόν 
κΰβον λόγω τοΰ «ού δυνατόν άλλως γενέσθαι» καϊ 
κατόπιν έκ τής περαιτέρω έξελίξεως, ήν θά παρου
σιάσουν τά πράγματα, θά κανονίσουν συμφώνως 
πρός αύτήν καϊ τήν πορείαν των.

«
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ•

Επιτέλους, αγαπητοί συμπολΐται, άναπνέομεν. "Ενα δρο
σερό αεράκι πλανάται ύπέρ τήν πόλιν καϊ ή φρικώδης ζέστη 
τών τελευταίων ημερών έξέλειπεν καϊ μόνον ή υπομονή μας 
διατηρείται, διότιέάν συνέβαινε τό έναντίον, θά έξεστρατεύα- 
μεν έναντίον τών παντοπωλών καί τών άλλων καταστημα
ταρχών, τών. οποίων τό τουπέ έφθασεν είς ΰφος, είς τό όποιον 
ουδέποτε προσήγγισαν αί μετοχαί τοΰ αθλίου Έλληνικοΰ σιδη
ροδρόμου. Άλλ’ έν πάση περιπτώσει τό γεγονός, ότι άνα
πνέομεν λιγάκι καθαρόν αέρα καί αίσθανόμεΟα όλίγην δρο
σιάν νά μάς χαίδεύη, είνε αρκετόν νά μας παρηγόρηση καϊ νά 
μας τονώση τό ήθικόν, τό όποιον άπωλέσαμεν, άπό τήν επο
χήν πού άπωλέσαμεν καί τό τελευταϊον τάλληρον άπό τήν 
τσέπην μας. Τό ζήτημα, τώρα είνε, θά έξακολουθήση ή κατά- 
στασις αύτή, ή θά έπανέλθωμεν πάλιν είς τό φρικώδες κα- 
βούρδισμα;

Άλλη πρόοδος καί αύτή τών κυριών καϊ τών δεσποινίδων 
της πρωτευούσης. Δέν φθάνει τά τόσα ποΰ μας άπεκάλυψαν, 
μάς άποχαλύπτουν τώρα καϊ τήν κόμην των. Αί χαριτωμένοι 
Άτθίδες ήγέρθησαν μίαν ώραίαν πρωίαν καϊ διερωτήθησαν: 
Διατί μόνον οί άνδρες νά βγάζουν τά καπέλα τους; Δέν ήμπο- 
ροΰμεν νά τά βγάλωμε καϊ ημείς; Καϊ τά έβγαλαν. Υπάρχει 
τίποτε άπλούστερον άπό αύτό; ’Αλλά, Θεέ μου, κραυγάζομεν 
ημείς οί ταλαίπωροι, ποΰ Οά πάγη αύτή ή κατάστασις τών 
αποκαλύψεων; Διότι δέν πιστεύω αί γεμάτες άπό χάριν συμ- 
πολίτιδες νά σταματήσουν είς τό σημείον, είς τό όποιον εύρί- 
σκονται σήμερον. Άλλά μέσα είς τήν γενικήν αύτήν κατάστα- 
σιν, όπου καθημερινώς γίνονται αποκαλύψεις άπό άμφότερα 
τά μέρη τών έμπολέμων, διατί νά μή κάμουν άποκαλύψεις καί 
αύταί; Θά είπήτε ότι ημείς δέν εϊμεθα έμπόλεμοι άλλά ουδέ
τεροι. Άλλ' αγαθοί Χριστιανοί ποιος μάς τό βέβαιοί, ότι 
εϊμεθα ουδέτεροι;

Si
Λαμπρά λοιπόν. Μέσα είς τά τόσα γεγονότα τών τελευ

ταίων ημερών μέσα είς τήν πύρκαϊάν τοΰ Τατοΐου, έ’να ζευ
γαράκι ερωτευμένων άλληλοαπήχθη. Αί συνοικίαι είναι ανά
στατοι καί ό κόσμος τών γραϊδίων καί τών τσοκάρων έκινη- 
τοποιήθη καϊ άπαγγέλει κατάρας καϊ έξορκισμούς. Καί δλα 
αύτά, διότι τό έρωτευμένον ζευγαράκι είχε περάσει τούς εξή
κοντα Μαΐους! Άλλά διατί δλη αύτή ή κατακραυγή; Μήπως 
απαγορεύεται δι’ Αστυνομικής Διατάξεως ό έρως; "Οχι βέ
βαια, παρά μόνον είς τά απόκρυφα μέρη. Καϊ οί δύο συμπο
λΐται, τούς όποιους τό ξανθό διαβολόπαιδο τής Αφροδίτης 
διάλεξε γιά θύματά του, ήγαπώντο είς τά φανερά καϊ κατά- 
ληξαν είς τήν νόμιμον ένωσιν. Δέν είναι καϊ αύτοί πολϊται 
τοΰ Ελληνικού Κράτους; Καί ώς τοιοΰτοι δέν έχουν ίσα 
δικαιώματα μέ τούς άλλους; Λοιπόν πρός τί ή κατακραυγή; 
Διότι ήλθεν όψιμος ό έρως; Άλλ' αύτό τό διαβολάκι μήπως 
μάς ρωτρί δταν πρόκειται νά έλθη; Καϊ έπειτα τί σημασία 

ήμπορεϊ νά έχη άκόμη μία παραδοξότης, είς τόν τόπον όπου 
συμβαίνουν τόσα παράδοξα πράγματα, όπου δ άρτος τιμαται 
πρός So λεπτά κατ’ όκάν καϊ οί παντοπώλαι κάμουν ότι θέλουν;

«
Τί είναι πάλιν αύτή ή άγρια έπέλασις τών Ούνων καί τών 

Κάφρων συμπολιτών έναντίον τών άθιόων κανατίων τών 
νοικοκυρών; Μανιακοί έπελαύνουν κάθε πρωί είς τάς συνοι
κίας καί θραύουν ανηλεώς όσα κανάτια τοΰ νερού εΰρουν 
εις τά παράθυρα τοποθετημένα έκεϊ άπό φιλήσυχες νοικοκυ- 
ράδες διά νά κρυώσουν μέ τήν δροσιάν τής νύκτας. Τί πταίουν 
τά άψυχα αύτά πράγματα; Λί συνοικίαι διατελοΰν έν έξεργέ- 
σει δικαιολογημένη διά τήν γενικήν καταστροφήν. Καί ζη
τούν τήν έπέμβασιν τής Αστυνομίας, πρός τερματισμόν τού 
κακού. Άλλά γιά σταθήτε μιά στιγμή. Γιατί τά εκθέτουν έτσι 
προκλητικά εις τά παράθυρα; "Ενα ΰδρορρούν κανάτι απο
τελεί πρόκλησιν εϊς τά μάτια ένός ξενυχτισμένου συμπολίτου, 
τοΰ διεγείρει τά νεύρα, τόν κουρδίζει νά τό σπάση. Είναι 
αδύνατον νά φαντασθήτε μέχρι ποιόν σημείου έξεγείρονται 
τά άγρια καί πολεμοχαρή ένστικτα τοΰ Αθηναίου ξενύχτη 
μέ τήν έκθεσιν αύτήν. Καϊ τό κακόν είναι γενικόν. Δέν υπάρ
χει παράθυρον καί παραθυράκι συνοικιακού δρόμου, ποΰ νά 
μήν άποκαλύπτη διά μέσου τών σιδηρών κιγκλίδων ένα πήλι- 
νον κανάτι τοΰ νερού. Γιατ’ι αύτή ή έκθεσις; Αύταί αί συμπο- 
λίτιδες νά τά φυλάσσουν μέσα είς τό σπίτι τους, εις τήν αύλήν 
τους είς τόν κοιτώνα τους είς τής ταράτσες τους. "Ωχ! αδελφέ. 
Δέν υπάρχει κανείς λόγος, κανείς άπολύτως, νά μάς προκσ- 
λοΰνται τά νεύρα άπό τά ωχρά αύτά πήλινα άγγεϊα, δταν 
γυρνάμε τά πρωινός ώρας είς τό σπίτι μας. ο ρετ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN
Ο ΗΡΩΣ

Είς τό θέατρον τής Μαρίκας είδα τόν ήρωα, μέ τό πρόσω- 
πον ακτινοβολούν άπό χαράν καί μέ τά χαρακτηριστικά υπε
ρήφανα διά τό μέγα κατόρθωμα. Καί ποιός Οά ήτο εκείνος 
ποΰ δέν θά ήσθάνετο τό ίδιον, έάν συνέβαινε νά οώση τήν 
ζωήν Έκείνου, ποΰ βασιλεύει εις τάς καρδίας δλων καί απο
τελεί τήν δόξαν καί τό καύχημα τής Ελλάδος; Μάτια άπό 
δλα τά μέρη έξετόξευαν τούς πυρσούς τής περιέργειας των 
καί τά λορνιόν προσεκολοΰντο έπάνω τους καϊ έξετόξευαν τά 
οπτικά χέρια τους νά τόν ψαύσουν νά τόν έρευιήσουν, νά τόν 
έξετάσουν. «Καλέ αύτός είναι γιά δες τον. Καί τή μυτίτσα του 
καί τά μάτια του καί τά φρύδια του! Τί χρώμα έχουν τά 
μάτια του; Καί πώς είναι καμωμένα τά φρύδια του; Καί τό 
άμπέχωνόν του; Σφικτοκουμπωμένο. Καί τό πηλίκιον του ; 
Νωχελώς αναπαύεται, έπάνω είς τήν καλοκτενισμένην κόμη. 
Γιά διές. Καί μιά άφέλεια ξεπηδά τσακπίνικη καί έπαναστά- 
τις κάτω άπό τό γεΐσον! «Φιφίκα καλέ Φιφίκα, Λουλοΰ, γιά 
δέστε τόν ήρωα, ποΰ έσωσε τόν Βασιλέα μας! » Τά άόρατα 
οπτικά χέρια τών λορνιόν καϊ αί άκτΐνες τών ματιών έξακο
λουθοΰν τήν ένοχλητικήν έρευναν «Τά παπούτσια του; Γιά 
νά ίδώ καί τά παπούτσια σου· τί χρώμα έχουν; Καί τό παντα
λόνι σου; Ωραίο. Γιά δεΐξέ μου τώρα καί τά χέρια σου! Τά 
δακτυλάκια σου! Μ’ αύτά έψαυσες τόν Βασιλέα; Καί οί βρα
χίονες σου;”Ω! αυτούς τούς σκεπάζουν τά μανίκια τοΰ άμπεχώ- 
νου. Θά είναι στιβαροί, έ;Μά πρέπει νά τούςίδοϋμεν γυμνούς! 
Νά τούς άποκαλύψης! Θά είναι στιβαροί βέβαια, έ; Μπορεί 
άλλοιώτικα νά σήκωσαν σάν παιδάκι τόν γιγαντόσωμου 
Έστεμμένον; Άλλη μιά φορά νά ϊδοΰμε τό πρόσωπο. Ά! 
ήλιοκαμμένο! Συμπαθητικό! Μικρό προσωπάκι! ΚΓ ένα μου
στακάκι ψαλιδισμένο, τρέλλα. Καί θάχης έρωμένη βέβαια, έ; 
Τί υπερήφανη ποΰ θάνε τώρα!· Καί ή έξέτασις εξακολουθεί 
ένοχλητική. ένφ γύρω άπό τόν ήρωα έχει σχηματισθή κύκλος 
πού τόν ένοχλεϊ μέ τάς έρωτήσεις του. Ό νέος άδημονεϊ, 
δυσανασχετεί, στενοχωριέται. Τό περιβάλλον, ποΰ τόν κύκλωσε 
έτσι έξαφνικά καί άπρόοπτα σάν ένα σύννεφο, ένσκήψαν 
άποτόμως έπάνοι είς τόν αϊθριον ούρανόν τής ήσυχης ζωής 
του, τάν παραζάλισε. Βρέθηκε έξαφνα μέσα είς ένα κόσμον 
ισχυρών συγκινήσεων καί άπροόπτων εκπλήξεων καί ομοιάζει 
μ’ ένα άρνάκι, πού παραστράτησε άπό τό λιβάδι τής βοσκής 
καϊ άπό τόν γνώριμον κύκλον του καί εύρέθηκε έξαφνα έπάνω 
εϊς τούς βράχους ένός βουνού, μέσα εϊς άγνωστα άγριωπά 
μέρη. Άλλά γιατί αύτή ή μανία τού κόσμου νά ένοχλή ένα 
άνθρωπον, ποϋ ένα έκτακτον γεγονός τόν κάνει άνθρωπον 
τής ήμέρας; Χάνει πιά τό ήθικόν του, τήν θέλησίν του, τήν 
δύναμιν του, τήν πρωτοβουλίαν του. Είναι πιά μιά κουκλίτσα, 
μιά πλαγγών, μιά σφαίρα φούτ - μπώλ είς τά χέρια τοΰ άπλή- 
στου κοινού, άνίκανη διά τίποτε. Κάθε έρώτησις τοΰ είναι 
καϊ ένα καρφί καί κάθε ματιά καί μιά βελονιά. Καί θάρθουν 
στιγμαί ποΰ θά ένοστάλγησε ώρισμένως τήν ήσυχη καί ήρεμη 
προηγούμενή του ζωή. "Αχ! αύτό τό τέρας, τό κοινόν, τδ 
Μαμούθ αύτό τής περιεργείας, τής άπληστίας καί τής 
κακογλωσσιάς! αλκής
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(Συνέχεια άχό τό χροηγού|ΐΒνον)

Η ΑΚΤΟΥΑΛΙΤΕ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(’Ιδιαιτέρα φωτογραφική ύχηρισία τί)ς «Εικονογραφημένης»)

Καϊ εξηκολούθησεν <5 Ντεσελέτ μέ ήρεμη φωνή, ή 
όποια έπαιρνε σιγά - σιγά μιά γλυκειά έκφρασι γε
μάτη οίκτο.

— Τί φοβερό πραμμα αυτοί οί χωρισμοί.... Ζοΰν 
χρόνια μαζί, κοιμώνται ό ένας κοντά στόν άλλο βλέ
ποντας τά ίδια όνειρα, δίνουν δλη τους τήν ψυχήν 
καϊ παίρνουν δλες τις συνήθειες τής ζωής, ό ένας τοϋ 
άλλου. Γίνονται μιά ψυχή σέ δύο σώματα, ποΰ παίρ
νουν τϊς ίδιες επιθυμίες, τους ’ίδιους τρόπους, άκόμη 
καϊ τά ίδια χαρακτηριστικά. Γίνονται έπϊ τέλους ένα, 
καϊ άποτόμως άφίνει ό ένας τόν άλλον I Πώς τό κα
τορθώνουν, πώς έχουν αυτό τό θάρρος... Χωρίζον
ται! Μά δέν ξεσκίζονται ή ψυχές τους, δ'ταν ζητούν νά 
άποτραβηχτοϋν ύστερα άπό μιά τέτοιαν ένωσι;...Έγώ 
ποτέ δέν θά μπορούσα ... Καί νά τήν άπατήσω καί 
νά συμβοΰν δλα εκείνα ποΰ μπορούν νά γίνουν, δταν 
δυό άνθρωποι ζοΰν μαζί, αυτές ή σκηνές, αύτά τά 
επεισόδια, ποΰ πολλές φορές σοΰ φαρμακώνουν τήν 
καρδιά' δταν ή γυναίκα μοΰ πή κλαίγοντας: «Μείνε...» 
δέν θά φύγω... Γιαυτό ποτέ ή άγάπη μου δέν σβύ- 
νει σέ μιά νύχτα... Όχι, δέν τή θέλω τή γυναίκα 
μόνο γιά μιά νύχτα.

—Όχι γιά μιά νύχτα... οχι γιά μιά νύχτα... Ναί μά 
τό παίρνεις τό ζήτημα, κρίνοντας πολύ άτομικά.'Υπάρ
χουν δμως πολλοί, ποΰ τις γυναίκες τϊς κρατούν μόνο 
μιά νύχτα, δπως αύτός έδώ, δείχνοντας τόν Γκωσσέν.

— Δέν φταίει αύτός- είπεν ό Ντεσελέτ γελώντας 
ένα φαρδύ γέλοιο, τό όποιον ό Ερωτευμένος Ζάν τό 
βρήκε αποτρόπαιο. 'Απλούοτατα δέν τήν βρήκε τοΰ 
γούστου της. Αύτή είναι μιά κόρη, ποΰ δταν άγα- 
πήση δέν ξεκολλάει. Τής άρέοει ό οικογενειακός βίος. 
Άλλά δέν είναι τυχερή στό διάλεγμα. Πάει μέ τόν 
Ντεζουά τόν μυθιστοριογράφο- πεθαίνει... Πιάνει τόν 
Ζανό, παντρεύεται... "Υστερα τάφτιαξε μέ τόν Φλα- 
μανδό, τό χαράκτη. Ξέρεις δέ τϊς περιπετείές τους...

— Ποιές περιπέτειες; δέν ξέρω τίποτα τοΰ άπήν- 
τησε δ Γκωσσέν μέ μία φωνή πνιγμένη άπό τή συγκί
νηση ρωτόντας νά μάθη τό ερωτικό δράμα ποΰ έτά- 
ραξε ολόκληρο τό Παρίσι πρό δλίγων ετών. Ό χαράκτης 
είχε ξετρελλαθή μ’ αύτήν τήν γυναίκα, άλλά ήταν πτω
χός καϊ δέν μπορούσε νά τής κάνη λοΰσα. ’Επειδή 
δμως φοβότανε μή τόν εγκατάλειψη, έφτιαξε κίβδηλα 
χαρτονομίσματα, άλλά τόν άνεκάλυψαν σχεδόν άμέσως 
και τούς έφυλάκισαν καί τούς δυό. Αύτή, έβγήκε σέ έξη 
μήνες γιατί άπεκαλύφθη δτι ήταν άθώα, αύτός δμως 
έμεινε δέκα χρόνια μέσα.

— Καί τί έμορφη ποΰ ήταν τότε μέ τό σκοΰφο τών 
φυλακισμένων, συνεπλήρωσε ό Καουντάλ. Πιστή δέ 
στόν εραστή της, έτος τήν τελευταία στιγμή ! Αύτή ή 
άπάντησίς της στόν πρόεδρο τοΰ δικαστηρίου, καί τό 
φιλί ποΰ έστειλε στό Φλαμανδό φωναζοντάς του μέ 
μιά φωνή ποΰ συνεκίνησε καϊ τϊς πέτρες άκόμη- «Μή 
στενοχωριέσαι, αγάπη μου.... Θά ξανάρθουν ή εύτυ- 
χισμένες ημέρες, καϊ θά άγαπιόμαστε άκόμη», δείχνουν 
πόσο τόν άγαπούσε.

Αύτή ή ιστορία δμως τήν έκανε νά άντιπαθήση τό 
στενό σύνδεσμο καϊ δταν έρρίχτηκε στόν καλό κόσμο,
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είχε έραστάς γιά ένα μήνα, μιά εβδομάδα καί ποτέ 
πιά καλλιτέχνας.... Τούς φοβότανε πολύ τούς καλλι
τέχνης. Νομίζω δτι ήμουν ό μόνος ποΰ εξακολουθούσε 
νά βλέπη. Κάπου κάπου ερχότανε στό άτελιέ μου νά 
καπνίση ένα τσιγάρο. "Υστερα πέρασαν μήνες χωρίς 
ν’ άκούσω τίποτα γι’ αύτήν, έως τήν ημέρα ποΰ τήν 
ξαναήβρα δταν έτρωγε στήν έξοχή μ’ αύτό τό έμορφο 
παληκάρι. Μόλις τήν είδα μέ τό σταφύλι στό στόμα, 
είπα μέσα μου: «Νά ή Σαπφώ μου ερωτευμένη πάλι».

Ό Ζάν δέν μπόρεσε πιά ν’ άκούση περισσότερα. 
Ή καρδιά του έσπάραζε. 'Η άγωνία τόν έπνιγε. Ένό- 
μιζε πώς τό δηλητήριο, ποΰ τόσην ώρα τόν έπότιζαν, ό 
Ντεσελέτ καϊ ό Καουντάλ, άρχισε νά ενεργή. "Υστερα 
άπό τό ρίγος ποΰ αισθανότανε προτήτερα, τώρα 
ένοιωθε μιά φωτιά νά τοΰ καίη τό στήθος και ν’ άνε- 
βαίνη στό κεφάλι, νά τοΰ φλογίζη τό μυαλό. Έσηκώ- 
θηκε κΓ έφυγε. "Οταν περνούσε τό δρόμο, ήτανε τόσο 
άφηρημένος, ώστε δέν έβλεπε τ’ αμάξια ποΰ ανεβο
κατέβαζαν, καϊ παρά λίγο νά τόν κόψουν.

Όταν περνούσε τήν οδόν Μαγδαληνής, αισθάνθηκε 
κοντά του μιά δυνατή μυρωδιά ηλιοτροπίου, ποΰ τοΰ 
θύμισε τήν Ερωμένη του, γιατί ή Φανή αύτή τή μυρω
διά μεταχειριζότανε. Έτάχυνε τό βήμα του, γιά νά τήν 
άποφύγη καϊ μέ τήν καρδιά σπαραγμένη καί έξω φρε- 
νών άπό τό θυμό του, έμονολογοΰσε δυνατά. «Ή ερω
μένη μου!.... μιά παληοβρώμα.......ή Σαπφώ, ή
Σαπφώ ... Και έζησα μαζύ της ένα ολόκληρο χρόνο ...» 
Έπανελάμβανε αύτό τό ονομα, νομίζοντας δτι τό βλέ
πει νά φιγουράρη στις εφημερίδες μαζύ μέ τ’ άλλα 
γελοία παρατσούκλια τών γυναικών τού άστυνομικοΰ 
δελτίου. Σαπφώ, Φρύνη, ’Ιωάννα ντέ Ποατιέ, Λαΐς, 
Καρό, ’Ασπασία κ.λ.π.

Τά πέντε γράμματα τοΰ ονόματος της, τοΰ παρου
σίαζαν δλη τή ζωή αύτής τής γυναίκας, σάν μιά βρω
μερή υπόνομο, ποΰ έτρεχε κάτω άπό τά μάτια του. 
Αύτή τήν έντύπωσι τού έδινε τό παρελθόν τής μαι
τρέσας του, ποΰ πρό ολίγου τοΰ άπεκαλύφθη.

Ή ζωή της άπετελείιο άπέ Επεισόδια, τά όποία άνή- 
καν εϊς τήν ζωήν τών διαφόρων εραστών της. Τό πα
ρελθόν της, ήταν ραμμένο άπό κομμάτια παρμένα άπό 
τάς περιπέτειας δλων Εκείνων, ποΰ τήν έσφιξαν στήν 
άγκαλιά τους. "Εβλεπε αύτή ποΰ άγάπησε, νά μήν 
έχη τίποτα δικό της. Ούτε ή ζωή της, τής άνήκε, ούτε 
τό δνομά της, αύτό τό ονομα, ποΰ τής έδωσαν οί 
ερασταί της.

Ν Ε A I ΘΕ ΡΑ Π ΕΙ ΑΙ
ΕΝ ΤΑι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙίΙι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

Θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή επιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα δαυμάσια 12-έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, ΆρΟρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Ακτινών Ραϊντγκεν.—‘Οδός Πει
ραιώς ίο Τής άνικανότητο καί έκσπερματώσεως ιδία άλως 

θεραπεία μέ έκπ. ηκτικά άποτελέσματα.

Η τρομακτική πυρκάίά τής παρελΟούσης έβδομάδος, 
άπεψίλωσε τήν Αττικήν γήν άπό τήν μοναδικήν της 

χλωρίδα, τόν πευκώνα τοϋ Τατοΐου, μέσα είς τόν όποιον 
ΰψοϋντο κομψά τά ’Ανάκτορα τής Βασιλικής Οικογένειας, 
άνεγερΟέντα άπό τόν αείμνηστον Βασιλέα Γεώργιον. Αί 
τραγικαί λεπτομέριαι τής πυρκαϊας αυτής, ή όποία έστοί- 
χηοε τήν ζωήν άφοσιωμένων υπερασπιστών τής Πατρίδος 
καί παρ’ όλίγον νά στοίχιζε καί τήν ζωήν αύτοΰ τοΰ 
λατρευτού Βασιλέως καί ήτις κατέστρεψε τήν Βασιλικήν 
έπαυλιν, είναι γνωσταί έκ τών καθημερινών εφημερίδων.

"Από τό παμφάγον πΰρ κατωρΟώΟη μόνον νά μεί
νουν άθικτα τά ιδιαίτερα "Ανάκτορα καί ό τάφος τοΰ 
μάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου, όστις φαίνεται είς τάς 
παρατιύεμένας εικόνας. Είς τά ’Ανάκτορα αύτά μετώκη- 
σεν άπό τής παρελΟούσης Τρίτης ή Βασιλική Οικογένεια.

ς έκ θαύματος διεσώΟη ή Α.Μ. ό Βασιλεύς άπό τάς 
'ΜΜΓ πύρινους γλώσσας τής καταστρεπτικής πυρκαϊας, 
χάρις είς τήν ψυχραιμίαν Του καί τήν άφοσίωσιν δύο συμ
πολεμιστών Του, τοΰ δεκανεως Άλεζιάδη καί τοΰ χωρο-

φύλακος Καστόρχη. ‘Ο λαός 
Του, ό όποιος τόν λατρεύει, έτέ- 
λεσε τήν παρελθοΰσαν Κυρία" 
κήν εις τόν Μητροπολιτικόν 
Ναόν δοξολογίαν διά τήν διά- 
σωσίν Του, είς τήν οποίαν παρέ
στησαν κατά χιλιάδας οί πολϊ- 
ται δπως άναπέμψουν εύχάς 
είς τόή*Ύψιοτον  έπί τή διασώ
σει του λαοφιλούς Βασιλέως. 
Μετά τήν δοξολογίαν, τά πλήθη 
έν όγκώδει καί ένΟουσιώδει 
διαδηλώσει, παρήλασαν ζητω- 
κραυγάζοντα δαιμονιωδώς ύπέρ 
τοϋ ‘Βασιλέως, διά τής πλα
τείας τοΰ Συντάγματος καί κα
τέληξαν είς τά ’Ανάκτορα, όπου 
έπέδωκαν σχετικόν ψήφισμα.
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ; 5ΓΟΛΓΟΘΑ
(Χυγέχβια ά.τό to προηγούμενον)

Έπερίμεναν είς τό σπίτι νά πάη ό Γιακουμής ό βαρκάρης, 
νά τίς ειδοποίηση, μόλις φανή τό «Αίγαϊον».

— Νά μή βιαστήτε διόλου- τούς είπε. Έχετε καιρό. Ώς 
ποΰ νάρδη, νά φορτώση, νά ξεφορτώση ... Θά φάτε, ώς κα
θώς φαίνεστε, καί γιά βράδυ.

ΙΙραγματικώς τό «Αίγαϊον» δέν έφάνηκεν δλ’ ημέρα. Έκανε 
τή γραμμή Βόλου - Χαλκίδος - Άλιβερίου- Πειραιώς - Σύρου - 
Κυκλάδων - Πειραιώς - Χαλκϊδος - Στυλίδος - Βόλου καί φορ
τωμένο άπό πρόβατα Θεσσαλικά τά έμοίραζεν είς τούς ενδια
μέσους λιμένας. Είς τήν Σύρον καθυστέρησε πολύ καί μόλις 
κατά τής 9 τό βράδυ τό έσημείωσαν οί... βαρκάρηδες.

Ό Γιακουμής έτρεξεν είς τό σπίτι καί έπήρε πρώτα τό 
μπαούλο καί τάς άποσκευάς τής Μίτσας καί έπειτα τίς βαλί·'' 
τζες τής κυρίας Μαρκέτου.

— Θάρχω νά σάς πάρω γώ, μόνε μπιτίση τό φόρτωμα*  
είπε είς τίς δύω γυναίκες. Ό Ατζέντες μαθές, μοΰπε πώς 
δάργήση.

Είς τάς οκτώ έκάθησαν είς τό τραπέζι διά νά γευματίσουν. 
Ή κυρία Μαρκέτου μόλις έτσίμπησε ολίγο. Έφοβεϊτο τήν 
θάλασσα. ΊΙ Μίτσα δ|ΐως έκαλόφαγε.

Έπέραοεν αρκετή ώρα. Κατά τίς δέκα τέλος έκτύπησεν ή 
πόρτα. 'Από τό παράθυρο έπρόβαλε ή Φραντζέσκα.

— Τοΰ λόου σας είσθε, κύρ Γιακουμή; ήρώτησε.
— Ναΐσκε. Πέ στή κυρίες μαδές, ώρα είναι νά κατήβωμε 

αγάλι - αγάλι.
Σέ λίγο ό Γιακουμής ήκουσε νά τραβούν τήν μπάρρα τής 

πόρτας. Έπειτα ήκούσδησαν βήματα είς τήν σκάλαν. Ή 
Φραντζέσκα άνοιγε τήν πόρτα καί ή κυρίες κατέβαιναν.

— Αί, κύρ Γιακουμή’ έφώναξεν ή κυρία Μαρκέτου άπό 
ψηλά. Τί λές, δάχουμε φουρτούνα;

Ό Γιακουμής άφησε κάτω τό φαναράκι ποΰ έκρατοΰσε, 
έχάϊδεψε τά |ΐουοτάκια του καί χαμογέλασε.

— -Χμ. Φρεσκος^είναι μαδές άπ’ όξου. Καταιβάζει ό Κάβο 
Ντόρος. Μά^δέν έ^ει κι’ άνάγκη μαδές, γιατί δά τόν έχετε 
κατάπλωρα. "Οσο ναναι σκαμπανέβασμα δάχετε λίγο άπ’ δξου, 
ώς ποΰ νάπαγγειάσετε κάτω άπό τό Μακρόνησος. .. Είναι 
μαδές καί τό καράβι έλεεινό . .. παληό ... άκαδάριστο . . . 
στελλάδο.

Έν τφ μεταξύ κατέβηκαν. Ό Γιακουμής έσκυψε καί έπήρε 
τό φαναράκι του καί μέ πλαγιοβαδίσματα έπροχώρησε ξυπό
λυτος έπάνω εις τό άνώμαλον λιδόοτρωτον.

Ή κυρία Μαρκέτου έοτράφη πρός τήν ύπήρέτριάν της:
— Κλείσε, Φραντζέσκα, καί έχε γειά. Τό νοϋ σου στό σπίτι. ' 

Νά βάζης φαί στήν καρδερίνα καί νά παίρνης πλεμονάκι γιά 
τήν Άϊντά καί τό Ρανταμές.

Ή 'Φραντζέσκα έκλαιε καί ώδύρετο.
■—Έλα τώρα, τί κλαϊς; τής εΐπεν ή Μίτσα. Σέ λίγες μέρες 

δάναι δώ ή θεία.
—Έλα, ανόητη, τί είν’ αύτά; προσέδεσεν ή κυρία Μαρκέτου.
Ή Φραντζέσκα έπαυσε νά κλαίη καί έσκούπιζε τά μάτια 

της μέ τήν ποδιά της.
— Λοιπόν άντίο· τής εΐπεν ή κυρία της. Καί σάν γυρίσω 

δά σοΰ φέρω ένα φόρεμα.
—Άντίο, Φραντζέσκα· τής είπε καί ή Μίτσα. Κι' έγώ δά 

σοΰ στειλω κάτι μέ τή δεία.
‘Η Φραντζέσκα έχαμογέλασε καί ήρχισε νά τυλίγη τό άκρον 

τής ποδιάς της είς τά δάκτυλά της.
— Στό καλό, κυρία· είπε. Καλό σας καταβόδιο καί καλές 

αντάμωσες. Μέ τό καλό νά όρίσης στ’ αρχοντικό σου.
Ή συνοδεία άπεμακρύνδη καί ή Φραντζέσκα έκλεισε τήν 

πόρτα, τήν άμπάρρωσε καλά-καλά καί άνέβηκε στό «δώμα 
νά ίδή τό παμπόρι».

Προηγείτο ό Γιακουμής μέ πλαγιοβαδίσματα, φωτίζων τό 
λιδόοτρωτον μέ τό τρεμουλιαστό φώς τοΰ φαναριού του, καί 
είπέτο ή Μίτσα, ύποβαστάζουσα τήν θείαν της. Σέ λιγάκι 
έφθασαν στό γιαλό.

— Τζώρτζη μπρέσυ! έφώναξεν ό Γιακουμής άποθέτων τό 
φαναράκι του.

Άπό τό άρχέγονον κρηπίδωμα; έπροχώρησε μιά σκιά καί 
χοροπηδώντας έπλησίασε πρός τήν προσκαίρως καταυλι- 
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σδεΐσαν συνοδίαν. Ήτον ό Τζιόρτζης, ό άκριβοδώρητος μονα- 
χογυός τοΰ κύρ Γιακουμή.

— Όρο’ αφέντη· είπε μόλις έπλησίασε πρός τό πατέρα του. 
_ — Παρ’ τό φανό μαδές καί φέγγε στις κυρίες, νά βολέψω

τή βάρκα.
Ό Γιακουμής έπήρε τό φανάρι καί σιγά-σιγά έπροχώ- 

ρησεν έμπρός, φωτίζων, ένφ ό πατέρας του έτρεξε πρός τήν 
θάλασσαν.

Μέσα εΐς τό νερό έσάλευεν ή βάρκα του, μέ τό μπαούλο 
καί τίς βαλίτζες στήν πλώρη, δεμένη μέ μιά μπαρούμα άπό 
ένα μάρμαρο χωσμένο στη γή.. Ό Γιακουμής μέ τό πόδι του 
έπάτησε τήν μπαρούμα έξω άπό τό κρηπίδωμα καί ήλθε ή 
βάρκα κοντά. Έπειτα έπήδησεν, έτρεξε πρύμσ, έπιασε ένα 
οφιλάτσο δεμένο στό σκαρμό τής σκότας, τό έβγαλε έξω άπό 
τήν πρύμη καί τό άφήκε νά πέοη στήν θάλασσα μ’ένα πα
φλασμόν. Τό πινέλι έμεινε μέ τήν τσαμαδούρα του. Κατόπιν 
έγύρισε πλώρσ, όρθιος στό καμποΰνι καί μέ τό πόδι έπάτησε 
στό διάστημα, πάλιν τήν μπαρούμα. Ή βάρκα αύτήν τήν φοράν 
ελευθερωμένη άπό τό πρυμηό σίδερο έπλησίασε γοργά - γοργά 
στό χαμηλό μουράγιο καί ό Γιακουμής έσκυψε καί έπιάσδη- 
κεν άπό μιά πλάκα.

Τήν στιγμήν έκείνην έπλησίαζαν ή δύο κυρίες.
— Μέ συμπάθειο· εΐπεν ό Γιακουμής. Μιά στιγμή κι’ άπέ- 

κειο στσή όρισμοί σας.
Ύπελείπετο ένας χειρισμός άκόμη. Ό Γιακουμής έμανε- 

βράριζε άκόμη. Έπρεπε νά διπλαρώση τή βάρκα στό μουρά
γιο, γιά νά μπουν άπό τήν πρύμη ή κυρίες καί νά μή «άδρα- 
σκελοΰν τσί μπάγκοι».

Τέλος ή μανέβρα συνετελέσθη καί ό κύρ Γιακουμής, λιγυ- 
ρός σάν μαρκήσιος χορεύων μενουέττο, έτεινε τήν χεΐρα άλ- 
ληλοδιαδόχως εις τίς δύο κυρίες.

— Μόλα Τζώρτζη· έφώναξεν είς τόν γυό του, δταν ή κυρίες 
έκάθησαν.

Τότε έφτυσε είς τής χούφτες του, έπήρε τά κουπιά καί σιά- 
ροντας άπεμακρύνθη μέ τήν πρύμη άπό τό κρηπίδωμα. Έπει
τα «σία δεξιά καί πρόσω άριστερά» έστριψε τή βάρκα καί 
τούδωσε στά ίσια, ντουγρού γιά τό «Αίγαϊον», ποΰ έστεκε 
στή μέση τοϋ λιμανιού μ’ένα δυώ φώτα μόνον.

Τά κουπιά έπάφλαζαν ρυθμικά στό νερό καί ή βάρκα έπρο- 
χωροΰσε άργά - άργά.

— Δέν είναι κακός ό καιρός· παρετήρησεν ή κυρία Μαρκέ
του, βλέπουσα τήν έντός τού λιμένος γαλήνην.

Ό Γιακουμής έχαμογέλασε.
— Κόβει γλέπεις μέσ’ στό λιμάνι· είπε.
Τήν στιγμήν έκείνην ένα διπλό σφύριγμα βαρύ ήκούσθη 

άπό τό «Αίγαϊον».
— Μή μάς άφήκη έξω; ήρώτησε ή κυρία Μαρκέτου.

,— Ένοια σάς κυρία. Άκόμη ό Ατζέντες είν’ άπάνου κι’ ή 
πόστα δέν πήγε μέσα- είπε ό Γιακουμής. Θά σφυρίξη πολλές 
βολές άκόμη.

Τέλος πάντων έπλησίασαν. Τό σκάφος διεγράφετο σκοτει
νόν είς τό διάστημα, καί ένα φώς πού ήτο είς τήν σκάλα, 
έσελάγιζε μέσα είς τά σκοτεινά νερά.

Ό Γιακουμής έγύρισε πρός τήν πρώραν καί έλαμνε όρθιος. 
"Επειτα, δταν έζύγωσε στή σκάλα, έβαλε τό πόδι στόν μπρο
στινό μπάγκο, έκαργάρισε καί έσιάρισε. Ή βάρκα έχασε τό 
δρόμο της. Τότε σία τώνα και πρόσω τάλλο, τήν έρριξε 
δίπλα στή σκάλα καί σόκα μπαρούμα. Έπειτα σβέλτα-σβέλτα 
έπήδησε τούς δυώ μπάγκους καί έβοήδησε τής δυώ κυρίες νά 
άναίβουν τήν σκάλα. [Ή συνέχεια ».1ς τό προσεχές)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΛΑΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΈχΙ 13 6τη Λν Βερολίνφ ίχπαιδενβείς. ’Υφηγητής ixl τριετίαν έν τφ 
ΠανεπιστημΙψ Βερολίνου. Συνεργάτης τοϋ Γυναιχολογικοϋ Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναιχολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου ίχί πενταετίαν.
8-11 «.μ.— 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονοι 6*

* ΣΑΤΥΡΙΚΗ
Ή ·ΕΙκονογραφημένη*  δξησφάλισε τήν συνεργασίαν δια- 

κεκριμμίνου Σμυρναίου σατυρογράφου γνωστού ύπό τό 

ψευδόνυμον Τρυποκάρυδο. ‘Υπό τό ψευδώνυμον αυτό 

δ Ικλεκτός συνεργάτης μας &ά πραγματεύεται χα& έβδο

μάδα δλα τά δπίκαιρα πολιτικά καί κοινωνικά ζητήματα 

είς δεικτικούς σατυρικούς στίχους καί με χαριτωμένον 

ύφος, δείγμα τοϋ όποιου προσφέρομεν κατωτέρω.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Ορίστε, Κυρίες καί Κύριοι, στό 
Πανόραμα, μέ εικόνες τής τε

λευταίας έσοδείας.Όρίστε, νά δήτε 
πράμματα καί βάμματα, πού νά 
φρίξη ό νους σας.

Έδώ βλέπετε τόν κ. Βενιζέλο. 
Τόν βλέπετε; Κοιτάξετέ τον καλά, 
γιατί μπορεί καί νά μή τόν ξανα- 
δήτε. Σάν Μεσαίας ποΰ είναι, μπο
ρεί καί ν’άναληφθή. Βλέπετε πώς 
γελφ σά Τζοκόντα καί μισοκλεϊ τό 
μάτιτου; Νομίζει,λέει, πώς.,.γελφ 

τήν Άντάντ κι’ είν’δλο χαρές ό τετραπέρατος, νά μή βασκαδή.
Γκάπ, γκούπ, γκάπ,γκούπ. Άκούτ’ έδώ τί γίνεται; Δέν είνε 

πελέκια, ποΰ κόβουν τά πεύκα στό Τατόϊ, γιά νά προλάβουν 
τή μετάδοση τής φωτιάς. Λογοκρισία είναι, ποΰ. κόβει αλύ
πητα σκηνές όλόκληρες άπό τίς έπιθεοιρήσεις τών θεάτρων, 
γιά νά προλαβη άλλου είδους, λέει φωτιές. Κι εχει οικηο. 
Γιατί, λέει, μιά ποΰ άχρίβηνε και ό πάγος... έφέτος, δε 
συμφέρει νά μήν ύποστηρίζωμε τουλάχιστο τά θεατρικά 
παγοποιεία. , _

Έδώ, παιδιά, ποΰ βλέπετε ένα σταχτι πράμμα να τό κυλά 
δ άνεμος οτό δρόμο άπό δώ κι’ άπό κεϊ, δέν είνε ούτε σκόνη 
ούτε σύννεφο ούτε φύκια ούτε περούκα ούτε η κοτσίδα τού 
παπά Γαβρήλη. Τά γένεια τοΰ κ. Σκουλούδη είνε,, πού τοΰ τά 
κόψανε κι’ αύτά στό θέατρο, γιά νά φαίνεται λέει ευγενέστερος.

Αύτή έδώ, ποΰ βλέπετε μέ τό κεντητό πουκάμισο, είναι η 
Ρουμανία καί κλείνει τά πρός τήν Βουλγαρίαν σύνορα της, 
γιατί, λέει, θά βγή άπό τήν ουδετερότητα. Μά πώς Οά βγή, 
θά μοΰ πήτε άφ’οΰ κλείνεται μέσα; Αύτό δέν τό καταλαβαί
νετε,γιατί κι’ έγώ δέν τό κατάλαβα.

Τρίγκ, τρίγκ .... κι’ έπήρε τέλος τό Πανόραμα.

«.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ

(Καθησηρήσανι

Έκεϊ που κάνοντας βουτιές τηλεγραφεί 
ή παίζει δ Λευτεράκης μέ τά κύματα, 
πήρε κάμποσων έπισ τράτων μιά γραφή, 
ποΰ τοΰ έκφράζουν προσκυνήματα.

«Μεσσία· δν εϊδαμεν ήιιέρας τραγικός 
κι’ άχάμνηναν λιγάκι τάποκοίλια μας, 
έμεϊς δά σέ ψηφίσωμε, μή χολοσκφς, 
καί μέ τά είκοσι δακτύλιο μας.

Κι’ δν ή ψυχή σου νά γενοΰνε λαχταρά 
έκεΐνα δά τά όνειρα τά πλάνα σου, 
γιά τό Άφιόν — Καρά — Χισσάρ, τό Μαρμαρά, 
μωρ’ σφάξε μας ν’ άγιάση ή μάνα σου.

Όρκο σοΰ κάνομε ξανά στόν ουρανό 
ν’ άσπρίσουμε τήν κάλπη σου άόμματα. 
Μά.... στεΐλέ μας τόν Κλέαρχό σου τόν τρανό, 
νά.... φάγουμε μαζί τά κόμματα.
Κι’ δν θές ν’ άκούσρς μιά φορά κΓ άλλων μυαλά, 
άς τό λουτρό σου τώρα τό έπίσημο.
Γιατ’ δσο νάνε, θά σ’ ώφελήοη πιό καλά, 
μετά τής έκλογές τό .. .πλύσιμο ».

ΕΒΔΟΜΑΣ *
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εις άδέξιον στιχουργόν

Στόν Παρνασσόν έμάζ.θηκες νά βγής καινούργιε Όμηρε, 
νά μπής καί σύ μέσ’ στό χορό καί νά κρατής τό ίσο. 
Μά καποια πεπονόφλουδα θά οούτυχε, κακομοιρε, 
κΓ άντί νά πφς ένα μπροστά, γκρεμιέσαι πέντε πίσω.

Στήν αρβϋλα μου

Σ’ άφίνω γειά· μέ πρόκοψες· τά χείλη σου άνοιχτά, 
τώνα γελά π0θ5 τ“ Σφακιά καί τάλλο πρός τό Σούλι 
Σπολλατη σου· τά πόδια μου κατήντησαν σφαχτά· 
καί μέσ’ στις στράτες τό στρατό τόν έφτιασες .. Στρατούλη.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Η νόσος εύλογία είς τήν πόλιν μας έλαβε κατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας λίαν επικίνδυνον έξάπλωσιν., Καί όμως, 

έν ω είνε γνωστόν πόσον δαμάζεται ή νόσος αύτή διά τοϋ 
έμβολιαομοΰ, άντιδέτως είς τήν εΰλογημένην αύτήν χώραν ό 
κόσμος εννοεί νά μή δαμαλίζεται.

Διά τούς γνωστούς κομματικούς λόγους,εξακολουθούν άπό 
τά ύπό τών Συμμάχων κατεχόμενα μέρη νά έξοστρακί- 

ζωνται άμειλίκτως δλα τά μή βενιζελικά φύλλα.*  Μά τήν αλή
θειαν, είναι πρωτάκουστος διά τήν Ελλάδα δ κομματικός 
αύτός εκφυλισμός.

Λ πό τίνος δμως άπόψεως δέν είναι καί αδικαιολόγητον τό 
Α πράγμα. Διότι, άφ’ ού ύπό τών αντιθέτων τά βενιζελικά 
όργανα μετωνομάσθησαν είς ξενικόν τύπον, δλα έκεΐνα τά 
ελληνικά έδάφη, τά όποια φιλοξενούν συμμαχικά στρατεύ
ματα, δέν είνε σωστό νά παραβούν καί ώς πρός τάς ξενικός 
έφημερίδας τήν πατροπαράδοτον .... φυλλοξενίαν.

Οδέ κ. Βενιζέλος, ό όποιος άρέσκεται πάντοτε νά δμιλή 
ώς ϊεροΚήρυξ, μαθών δτι διά τοΰ άποκλεισμοΰ δλων 

τών άλλων εναντίων του φύλλων οί πολέμιοί του δημοσιο
γράφοι θά κινδυνεύσουν, διακόπτοντες τήν έκδοσιν, νά τα 
τινάξουν έξ ασιτίας, άνέκραξεν εις κύκλον θαυμαστών; «Άπο- 
θανέτω ή ψυχή αύτών μετά τών .... άλλοφύλλωνι.

Οί διάφοροι «Σύλλογοι Επιστράτων» είς μεγάλην έβαλαν 
συλλογήν τούς εκλογικούς συνδυασμούς. Εκείνοι δμως, 

οί όποιοι περισσότερον έζαλίσθησαν άπ’ αύτούς,*  είναι οί συν
δυασμοί τών Φιλελευθέρων. Καί ή «Πατρίς», ή όποια θέ?.ει 
πάντοτε νά παρέχη τό μέτρον τής διανοητικής των καταστά
σεως, οσάκις πρόκειται περί έπιστράτων, έπιστρατευει πρω
τοφανή σύγχυσιν διά νά τά φέρη κύκλο. ’Αλήθεια, πώς φαίνε
ται πώε έχει καί τήν πρώτην .... κυκλοφορίαν.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΧΤΑΣ1Σ
Είμ’ έγώ Τρυποκάρυδο, 

ποΰ γυρνώ σάν ροδάνι 
καί τρυπώνω καί χάνομαι 

καί κανείς δέν μέ πιάνει.
Γιά τά ξένα σκοτώνομαι, 

δέν κυττώ τά δικά μου 
καί στριφτό τσιμπολογημα 

είν’ ή μόνη χαρά μου.

Όπου ξάφνου μυρίζομαι 
κουτσομπόλικες φάρες, 

νά, κι’ έγώ, νά μέ λούσουνε 
μέ ξυπνές κουταμάρες.

Κι’δν θυμώνουν οί φίλοι μου 
καί μοΰ κλειοΰνκάδε σπίτι, 

τούς γελώ καί τά δάκτυλα 
παίζω απάνω στή μύτη.

ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟ

Καπέλλα, Ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα

καί δλα τά ανδρικά είδη

ειχ τον *Κ.ΟΣΐνΐΟΝ,,
ΟΔΟΧ ΧΤΑΔΙΟΥ 31
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

Ϊ"ΟΙ ΤΟΥΡΚΩ’—Τό μεγαλείτεβον μέρος τών Γαλλικών στρατευμάτων, 
ΐποΰ έχουν μεταφερτή είς τό Μακεδονικόν μέτωπον, άποτελείται 

άπό συντάγματα 'Γουρκώ. Τό Γαλλικόν Στρατηγείου της ’Ανατολής 
άκοστέλλει τούς Τουρκώ, ώς τούς γενναιοτέρους καί έμκειροτέρους 

12 στρατιώτας του, ·1ς τά βουλγαρικά σύνορα.

ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΝΤΕΝ.— Γαλλικά στρατεύματα μεταφέρονται άπό δλας τάς 
έξακολουθοϋν, Στρατεύματα, καταρτιζόμενα δπως - δπως καί άπό κά 

είς τήν δευτέραν,
αλλίας είς τό μέτωπον τού Βερντέν, δπου αί έκατόμβαι άμφοτέρωθεν 
ιώτας, άποστέλλονται είς τήν πρώτην γραμμήν, όπόθβν Επιστρέφουν 

κατά τά δύο τρίτα.
ΚΑΙ 01 ΣΥΜΜΑΧΟΙ. — 01 Σύμμαχοι άποκαλοϋν Βανδάλους και 
Οΰνους τούς Γερμανούς, διότι καταστρέφουν χωρία καί πυρπο
λούν σπίτια. Άλλά καί οί Σύμμαχοι δέν πηγαίνουν πίσω. Καμα
ρώστε τά χάλια τού χωρίου *Ιτσμιντς,  το όποιον κατεστράφη άπό 

τούς Άγγλογάλλους.

ΠΤΡ ΚΑΙ ΟΛΕΘΡΟΣ.—Δέν είναι πλέον πόλεμος μέ τακτικήν αύτός ποϋ γίνεται είς τό Δυτικόν 
μέτωπον. Είναι πΰρ καί όλεθρος, ποΰ Εκτοξεύονται άπό τά χαλύβδινα στόματα τών Γερ
μανικών τηλεβόλων καί τών άπαστραπτουσών λογχών. Τά Γερμανικά στρατεύματα άποκρούουν, 

σκορπίζοντα τόν θάνατον, τήν λυσσαλέαν Γαλλικήν έπίθεσιν.

ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ. — 'Ολόκληρον πόλιν έχουν άφιερώσει ·Υ°ι 
Όλόκληρον πόλιν, της όποίας τά σπίτια έχουν ιιεταβλη<0·* ν' 

λώτων, τά οποία άνΛ *
διά τούς Ρώσσους αΙχμαλώτους, τούς όποίους έχουν συλλάβει. 

/τους στρατώνας διά νά περιλάβουν τά πλήθη ;αύτά τών αίχμα- 
κολλάς Εκατοντάδας χιλιάδων.

ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ. — Σωροί έπί σωρών τά πτώματα καλύπτουν τάς άπεράντους έκτά. 
σεις, δπου έκτείνειαι τό Γαλλογερμανικόν μέτωπον. Σωροί άπο πτώματα, πού 
πέφτουν διά νά μή έγερθούν πλέον, μέ το δπλον άνά χεΐρας ύπερασπίζοντα 

τθ έδαφός των.



"Η Μόδα μας.

* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *

ι.— Κορσάζ όλίγον σταυρωτό έμπρός, μέ γιακά πλατύ κεν
τημένο. Ή φούστα κουμπώνει κάτω άπό τήν μπλούζαν, όλίγο 
μακρυά και μέ πλισέδες. Έπάνω είς τό οχέδιον αύτό ήμπο
ρεΐτε νά κόψετε μιά κομψοτάτη τουαλέττα καλοκαιρινή γιά 
άπρεμεντί καί εσπερινή άπό βουάλ, δργκαντί, μαρκιζέτ 
σιλίν, λινό, κρέπ ντέ Ζεορ- 
ζέτ, τούλι καί λινό μετά
ξινο.

2.— Μπλούζα μέ πολύ 
άνοικτό ντεκολτέ, χωρίς 
μανίκια καί μέ δύο κομ
μάτια άπό ταφτά. Ή φού
στα μέ τρία βολάν. Διά 
τήν κατασκευήν τοΰ μον
τέλου αύτοΰ προτιμήσατε 
ταφτά, φαιγ, γκρό ντέ 
Λούτρ, κρέπ ραντιούμ κλπ.

3·— Κομψό καί χαριτω
μένο μοντέλο καλοκαιρι
νής απογευματινής τουα- 
λέττας. Μπλούζα ιδιότρο
πη μέ πλατειά ζώνη. Φού
στα μέ τέσσαρα βολάν. 
Προτιμάτε διά τήν κατα
σκευήν ταφτά, φαΐγ, γκρό 
ντέ Λούτρ σατέν κ.λ.π.

•
Παγωτό ροδάκινο.

μου-

Τίποτε δέν υπάρχει αύτή 
τήν έποχή πιό έπιθυμητό 
γιά τόν λάρυγγα, ό όποιος 
φλέγεται άπό τήν τρομα
κτικά άποπνικτικήν κα
λοκαιρινήν ατμόσφαιραν, 
άπό ένα παγωτό αρωμα
τισμένο μέ τό άρωμα ένός 
φρούτου τής εποχής. Πα
γωτά ήμπορεΐτε νά κατα
σκευάζετε είς τό σπίτι χω
ρίς πολλά έξοδα καϊ έχετε
έξ άλλου τό αβαντάζ νά τά έχετε είς τό σπίτι σας δ,τι ώρα 
θέλετε. Σάς παραθέτομεν σήμερα μιά συνταγή κατασκευής 
παγωτού άπό ροδάκινο.

Βράζετε σιρόπι μέ βανίλια έως δτου φθάση τούς 3° β™®' 
μούς. Άφοΰ κρυώση προσθέτετε μισή όκά ροδάκινα γινομένα 
καί περασμένα άπό τραχηλιά. Στίβετε κατόπιν τό ζουμί δυό 
πορτοκαλλιών διά νά δώσετετό χρώμα τοΰ ροδάκινου. Κατό
πιν τό σερβίρετε μέσα είς τήν γκλασιέρα γιά νά παγώση, 
φροντίζουσαι νά τήν γυρίζετε μέ δύναμι καί ταχύτητα έως 
δτου πύξη.

«
‘Η περιποίησή τών ματιών.

Ένα άπό τά πολυτιμώτερα αισθητήρια όργανα καί άπό τά 
πλέον πολύτιμα όργανα τοΰ ανθρωπίνου σώματος είναι τά 
μάτια. Τά μάτια οας πρέπει νά τά περιποιήσθε όσον κανένα 
άλλο μέλος τοΰ σώματός οας. Καί πρώτα - πρώτα πρέπει νά 
φροντίζετε νά ενισχύετε τήν δρασίν σας, πράγμα τό όποιον 
θά έμποδίση τήν κακήν ενέργειαν τής κοπώσεως- Δραστικώ- 
τατον φάρμακον διά τήν περίπτωσιν αύτήν είνε τό έξής:

Διαλύετε έντός ΰδατος ήμισείας λίτρας 3° έκατόγραμμα 
θειϊκοΰ ψευδαργύρου καί 5° έκατόγραμμα ρίζαν φλωρεντια- 
νής ΐριδος τριμμένης. Τά βουλώνετε είς μίαν φιάλην, τήν 
όποιαν τοποθετείτε είς φωτεινόν μέρος.

Ή σκευασία αύτή περατοΰται μετά 24 ώρας- τήν στραγγί
ζετε διά μεταξωτής όθόνης καί τήν μεταχειρίζεσθε άνοίγου- 
σαι τά μάτια άνωθεν μικρού νιπτήρος ή κοχλιαρίου περιέχον- 
τος άπό τό υγρόν αύτό.
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Κόλλα διά τά γυαλικά.

Κάθε φρόνιμη νοικοκυρά πρέπει νά είναι έφωδιασμένη μέ 
ένα μπουκαλάκι κόλλα διά τά βάζα της καί τά γυαλικά της, 
δταν τύχη νά σπάσουν. Τήν κόλλαν αύτήν ήμπορεΐτε νά τήν 
παρασκευάσετε μόναι σας ώς έξής:

Προμηθεύεσθε 3° δρ. ψαρόκολλα καί άγοράζετε άπό ένα 
φαρμακείο ίο δρ. άμμωνιακή γόμμα. Τά βάζετε 
είς ένα κατσαρολάκι, είς τό όποιον χύνετε καί 
άνάλογον ποσόν οίνοπνεύματος, όσον χρειάζεται 
διά νά διαλυθούν. Έπειτα βυθίζετε τό κατσαρο
λάκι είς μίαν μεγαλειτέραν κατσαρόλαν, γεμάτην 
άπό βραστό νερό καί τ’ άφίνετε είς τήν φωτιά 
έως δτου ή ψαρόκολλα καί ή γόμμα άποτελέσουν 
ένα μίγμα μέ τό οίνόπνευμα. Προσέχετε μόνον 
νά μή πλησιάοη είς τό οίνόπνευμα ή φωτιά καί 
γίνη καμμιά άνάφλεξις. Ή κόλλα θά είναι έτοιμη 
δταν, άφίνουσαι μιά σταγόνα νάπέσηκαί νά κρυώ- 

ση, τήν βλέπετε νά στερεο- 
ποιήται γρήγορα.

Διά νά κολλήσετε μέ 
τήν κόλλα αύτή σπασμέ
να γυαλιά, κρύσταλλα ή 
βάζα παντός είδους, τά 
βυθίζετε πρώτα εις ζεστό 
νερό καί έπειτα τά άλεί- 
φετε μέ τήν κόλλαν αύ
τήν καί είς τάς δύο έπι- 
?>ανείας πού πρόκειται νά 
νωθοΰν. Κατόπιν τά προ

σαρμόζετε , τά σφίγγετε 
δυνατά καϊ τά βυθίζετε 
κατόπιν είς κρϋο νερό διά 
νά στερεοποιηθή τό κόλ
λημα.

Τήν κόλλαν αύτήν ήμ
πορεΐτε νά τήν κρατήτε 
μέσα σ’ ένα μπουκαλάκι. 
Όταν δμως πρόκηται νά 
τήν χρησιμοποιήσετε,πρέ
πει νά τήν ζεστάνετε προη
γουμένως γιά νά διαλύεται.

•
Ή όνομασία

τής γυναίκας.

Ή γυναίκα δέν είναι 
μέν μυστήριον, δπως λένε 
μερικοί, άλλά είναι ένας 
άπ’ τούς κυριότερους πα
ράγοντας τής κοινωνίας. 
Γι’ αύτό έχει τόσο πολύ 
άπασχολήσει δλους καί 

i φυσικά, καί μένα τώρα.
Ή έμορφη λοιπόν γυ

ναίκα, δέν έχει μιά δνο- 
μασία, άλλά έχει πολλές.

Όσα είναι τά'είδη τών 'άνθρώπων. Ό ψαράς, άμα θελήσει 
νά σοΰ πή, άν ήταν, έμορφη μιά γυναίκα, δέ θά σοΰ πή : 
«Ήταν ώραΐα, καλλονή# καίτά τοιαΰτα, άλλά θά σοΰ πή : 
«Άδερφάκι μου, αύτή ήτανε μπαρμπουνάκι λαχτα
ριστό !...» Έτσι κι’ ό ναυτικός θά σού πή: «Φρεγάδα... 
Έτσι κι’ό χωριάτης: «Γυναίκα, μωρέ, ήταν αυτή ή Νε
ράιδα ;... > κ. λ. κ. λ.

Γιά τό ποιητή πιά, είναι, είναι. .. καί τί δέν είναι; Κατά 
τήν έμπνευσι καί τήν ... δμοιοκαταληξίαI ... Τακηχ

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ-ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ ΠείΡΑΙΕΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ — —.
|»«'O Παπαγάλος τοΰ 1916·—’Ακολουθών τήν μοιραιαν 
έξέλιξιν, τήν όποιαν πρώτος αύτός είσήγαγε είς τήν Ελληνι
κήν σκηνήν, άναβιβάζεται μέ πρωτοφανή θεαματικόν καί σκη
νικόν πλοΰτον :

‘Ο συνθέτης τής 
«Πρόθυμης Χήρας*

*

καί μέ εντελώς πρωτοτύπους φεερί ό έφετει- 
νός «Παπαγάλος#. Ή πρώτη του δίδεται 
αΰριον είς τό «Κεντρικόν» άπό τό θίασον 
Νίκα Φύρστ - Λεπενιώτη, ένισχυθέντα έπί- 
τηδες μέ νέα πρόσωπα. Μετά τού συγγρα- 
φεως του κ. Βώττη, συνειργάοθη εφέτος 
καί ό γελοιογράφος κ. Στέφ. Ξενόπουλος. 

Είς τό κομψόν θέατρον τής πλατείας 
Κολοκοτρώνη, μού έδόθη ή εύκαιρία μιάν 
νύκτα τής παρελΟούσης έβδομάδος νά 
παρακολουθήσω τήν γενικήν δοκιμήν μέ 
τά σκηνικά, τούς χορούς, τά τραγουδάκια, 
τήν πρόζαν καί δλον τόν θίασον έπί σκηνής. 

Ή έντύπωσίς μου είναι, δτι ό «Παπα
γάλος» έτσι ποΰ Οά παρουσιαοθή εφέτος 
πληροί δλους τούς δρους μιάς τελείας 
θεαματικής revue, δπως αύταϊ ποΰ παρι- 
στάνονται είς τά μεγάλα Εύρωπα'ίκά θέα
τρα. Έν όλίγοις νά τί είναι δ έφετεινός 
«ΙΙαπαγάλλος».

Διαιρείται είς τρεις πράξεις, δπως έχουν συνήθως δλαι αί 
επιθεωρήσεις.

Ή πρώτη πράξις έκτιλίσσεται είς τό Παλαιόν Φάληρον. 
Μιά θαυμασία σκηνογραφία παριστφ μιά άπό τάς ώραιοτέ- 
ρας τοποθεσίας τοΰ Παλαιού Φαλήρου μέ τούς βράχους, δχι 
σέ άπλή σκηνογραφία, άλλά άναγλύφους. Τό φλοίσβισμα τών 
κυμάτων ποΰ ξεσποΰν είς τήν άκτήν άκούεται καθαρά καί 
εύκρινώς, χάρις είς χίλιους δύο σκηνικούς συνδυασμούς. Πε
ρίπτερα μέ σκιάδας κ. λ. π. συμπληρώνουν τήν σκηνογρα
φίαν. Νούμερα χαριτωμένα, κομψά καί μικρά παρελαύνουν 
γοργά εις έμορφους στίχους καί μουσικήν γλυκειά πεταχτήν 
καί εΰθυμην.

Ή δευτέρα πράξις λαμβάνει χώραν είς τήν Θεσσαλονίκην 
μέ ώραιοτάτην σκηνογραφίαν τής παραλιακής όδοΰ τής Μα
κεδονικής πρωτευούσης. Είς τό βάθος διακρίνεται ό λευκός 
Πύργος. Σκηνή πολεμική. Βομβαρδισμός άεροπλάνου καί 
Ζέππελιν θωρηκτοϋ κ. λ. π. παρελαύνουν σέ γοργή θεαματι- 
κωτάτην έξέλιξιν, ή όποία θά καταπλήξη. Γαρνίρισμα μέ μου
σικήν τρελλήν καί γοητευτικήν. Μιά φαντασμαγορία πρωτό
τυπος αποτελεί τό φινάλε τής β’. πράξεως. Ένα ώραιότατο 
στερέωμα, ποΰ επιτυγχάνεται χάρις είς τήν κυκλικήν κατα
σκευήν τής σκηνής τοΰ «Κεντρικού». Είς τήν γήν κατέρχε
ται τό φεγγάρι καί τά άστρα καί τραγουδούν είς κόρο.

Καί έρχεται _ κατόπιν ή τρίτη πράξις, ή πρωτοτυποτέρα 
όλων, ή όποία έκτυλίσεται είς τήν χώραν τών... Μακάρων. 
Φανταστική καί φαντασμαγορική σκηνογραφία. Είς τήν σκηνή 
κινούνται άνθρωποι καί ζώα φανταστικά μέ ιδιόρρυθμα χα
ρακτηριστικά, πλουσιότατα καί παραδοξότατα κουστούμια.

’Αρχίζει μέ μιά φανταστική κατρίλια.
Καί έρχεται τώρα τό γενικόν φινάλε τό όποιον τηρείται 

αύοτηρώς μυστικόν καί τό όποιον δμως Οά καταπλήξη καί θά 
ξετρελλάνη τάς ’Αθήνας. Διά τό φινάλε αύτό βεβαιοΰται δτι 
έδαπανήθησαν άρκετές χιλιαδοϋλες.

Τούς ώραίους θεαματικούς χορούς έδίδαξεν ό καλλιτέχνης 
χοροδιδάσκαλος κ. Ραμαζώφ. Αί σκηνογραφίαι είναι έργον 
τού κ. Άμπελά. Τις μακέττες έσχεδίαοαν έν συνεργασίφ οί 
συγγραφείς κ.κ. Βώττης καί Ξενόπουλος, μέ τόν κ. Άμπελάν. 
Τά κουστούμια καί αί έξωφρενικαί καί πολυτελείς αμφιέσεις 
κατεσκευάοθηοαν είς τό «Έρμεϊον».

Ή κ. Νίκα, ό κ. Λεπενιώτης, ή κ. Φύρστ, ή κ. Βρυσούλα, 
ό κ. Νέζερ έχουν ρόλους καί νούμερα, ποΰ θά άφήσουν ώρι- 
σμένως έποχήν.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΑ ΜΕΞΗ
Πωλείται οικόπεόον μεγάλης έκτάσεως είτε όλόκληρον είτε κατά 

τμήματα, κείμενον έν Π. Φαλήρω. Πληροφορίαι παρά τφ δικη- 

γόρφ κ. Θ. Φαρμακοπούλφ, Πανεπιστημίου 55, ώρρ 8-10 π.μ.

Ή γενική δοκιμή μοΰ έδωσε τήν έντύπωσιν, δτι ό «Παπα- 
γάλλος» θά κρατήοη είς τήν σκηνήν τοΰ «Κεντρικού» δλην 
τήν θερινήν περίοδον. *.  ΖΑΦ

Δ. Νικοντέμι. ·Τό Κουρέλι·. — Είς τής Κυβέλης έδόθη 
τήν Δευτέραν μιά τρίπρακτος ’Ιταλική κομεντί, τοΰ 'Ιταλού 
συγγραφέως Δ. Νικοντίμι μέ τόν τίτλον τό «Κουρέλι». Τό 
έργον ύπερήρεοεν, τό έκλεκτόν καί πυκνόν άκροατήριον 
έχειροκρότηοεν έπανειλημμένως καί τό «Κουρέλι» έκράιησε 
τό πρόγραμμα όλόκληρον τήν έβδομάδα. Ή ύπόθεσις άπλή 
έξελίσσεται είς τρεις πράξεις μέ χαριτωμένου διάλογον καί 
σφικτοδεμένην πλοκήν, προδίδουσαν τελείαν γνώσιν καί μελέ
την τής σκηνής ύπό τού συγγραφέως. Τίποτε τό περιττόν, τό 
βεβιασμένου, τό έξεζητημένον. Διάλογοι ομαλοί ρέουν έπάνω 
είς τήν σκηνήν βαλμένοι τεχνικά είς τήν θέσιν τους.

"Ενα κοριτσάκι παντέρημο στό δρόμον, ένα «κουρέλι» άλλά 
χαριτωμένο έξυπνο καί ώραΐο σάν άγγελος ποΰ περνφ έπάνω 
άπό τόν ηθικόν βόρβορον τών δρόμων μιάς μεγαλοπόλεως 
χωρίς νά σπιλωθή σωματικώς ή ψυχικώς, ευρίσκει, αρκετά 
έγκαίρως, κατ’ εύτυχή σύμπτωσιν, τόν άνθρωπον ποΰ είναι 
προορισμένος νά τήν στέγαση, νά τήν προοτατεύοη καί νά 
τήν άγαπήση έπί τέλους. Καί εκείνη, πού τόν έχει άπό καιρόν 
κλεισμένον μέσα είς τήν ψυχήν της όλόκληρον, μόλις τήν 
τελευταίαν στιγμήν κατορθώνει νά διαιοθανθή τί ήτο ένα 
περίεργον «ντάπα - ντάπα», 
πού τής συνεκλόνιζε τήν μι
κρή της καρδιά σέ κάθε 
κύτταγμά του.

Ή κ. Κυβέλη ώς «Κου
ρέλι» έδημιούργησεν άκόμη 
ένα κοριτσίστικο τρελλό καί 
τσαχπίνικο ρόλο.

Πολύ άμεμπτο έπίσης τό 
παίξιμο τών κυριών Ζαφει- 
ροπούλου καί Παρασκευο- 
πούλου καί τοΰ κ. Π. Γα- 
βριηλίδη.

« Ξιφίρ Καστέλ ·. — Είς 
τό Πειραϊκόν έδόθη πρό 
ημερών, κατ’ άπομίμησιν 
τοΰ «Ξιφίρ Φαλέρ» ή θεα
ματική έπιθεώρησις «Ξιφίρ 
Καστέλ» συγγραφεϊσα άπό 
λογίους νέους καί Δ6α4 τής 
γείτονος, άπό τόν θίασον 
τής κ. X. Καλογερίκου-Μη- 
λιάδου. Τό «Ξιφίρ Καστέλ» 
έσχε μεγάλην έπιτυχίαν. Ή 
κ. Χρ. Καλογερικού διέπλα- 
σεν ρόλους χαριτωμένους.

«
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

— Είς τής Κοτοπούλη 
έξακολουθοΰν παίζόμενα μέ 
άγρίαν πιέναν, άλλά καί

’ τής 
ίας, 

τά «Παναθήναιατοΰ 1916».
— Άφηρέθηοαν πολλαί 

οκηναί, θεωρηθεΐσαι ώς έπιλήψημοι, άπηγορεύθη δέ ή πολι
τική καί πολεμική σάτυρα είς τά τετράστιχα.

— Είς τής Κυβέλης έτοιμάζεται τό «Πανόραμα τοΰ ■9Ιό», 
τό όποιον θά άναβιβασθή περί τά μέσα τοΰ μηνός.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ
Ώς ΠορτοχαλλΙς^ορεύτρια είς τό

με άγριον κουτσουρεμα 
’Αστυνομικής λογοκριι
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον)

Σαβίνη.— (’Εξετάζει τόν Στανύ με τά λορνιόν της). 
Πραγματικά, μαντεύει κανείς μιά ψυχή, ποΰ έρευνα 
διαρκώ; κα! θέλει.

Ζαασέν. — (Βλέπων οτι αυτό πιάνει). Μ’αύτό δέν 
μπορεί νά έπιδράση κανείς. Είναι τόσο περήφανος, 
δταν τυχαίνη νά κάνη καινούριες γνωριμίες. Πρέπει 
νά πιστέψετε, πώ; τοΰ κινήσατε πάρα πολύ τό ένδια
φέρον. Αύτό; έπέμενε γιά νά έλθουμε σήμερα έδώ.

Σαβίνη. —Ά! (Σέ λιγάκι). Γιατί δμως αύτή ή άκα- 
ταδεξία; Ό κ. ντέ Βιλμπραί, δπως μοΰ τόν ζωγραφί
ζετε, πρέπει έν τούτοις ν’ άγαπα τίς γυναίκες.

Ζαααέν.—Χωρίς άλλο. Άλλά έχει πάθει τόσα. Είναι 
Ανεξήγητο πόσες εύκαιρίες έτυχαν σ’ αύτό τό παιδί. 
Καί τί εύκαιρίες!

Σαβίνη. — Κα’. δέν έπωφελήθη ;
Ζαααέν. — Έκαμε έκλογήν.
Είς τήν Σαβίνη·/ αύτά έκαμαν μεγάλην εντύπωσιν. Χωρίς νά 

βέλη νά τό φανερώαη προσπάθησε νά κρώψη τήν έξωτερίκευσι 
τών συναισθημάτων της καί άπεμακρΰνθη. Έπρότεινε ένα περί
πατο μέσα είς τό πάρκον, τοΰ όποιου τά ανθισμένα παρτέρια σέ 
χίλια δυό σχήματα κατήρχοντο έως τήν ακρογιαλιά. Ό ήλιος 
πλησίαζε νά δύση καί έλουε μ’ ένα χρώμα αμέθυστου καί ρόδου 
τήν σκηνογραφία τών γύρω βουνών, ποϋ έμοιαζε σάν μιά φεερί 
προετοιμασμένη. Μιά στιγμή ποΰ βρισκότανε κοντά στήν θά
λασσα, δ Στανύ πλησίασε τήν Σαόίνην, ποΰ είχε.σταθή σέ μιά 
πόζα ονειρώδους έκστάσεως.

Στανύ (μέ φωνή μουσική). — ’Αγαπάτε τήν θά
λασσα γιά τήν ίδια αιτία, γιά τήν όποιαν τήν αγαπώ 
καί έγώ;

Σαβίνη (παρατηρούσα τόν Στανύ μέ τήν άκρη τώ»’ 
ματιών της).—Καί ποία είναι ή αίτια αύτή, μπορώ νά 
τήν μάθω;

Στανύ.—’Επειδή μάς φαίνεται Ατελείωτη ήμπο- 
ροΰμε νά τή; δώσουμε τόν όρίζοντα τών δνείρων μας.

Σαβίνη.— Ναί, αλήθεια- αύτό έπιτρέπει τό διαρκές 
πέταγμα πρό; τό αόρατο, ποΰ είνε πίσω άπό τόν όρί- 
ζοντα αύτόν καί ποΰ τό φανταζόμεθα πιό θαυμάσιο, 
παρά τό δικό μας περιβάλλον, έπειδή αί αισθήσεις μας 
δέν τό φθάνουν.

Χτανΰ.—Βεβαιωθήτε δμως, πώ; υπάρχει μιά περί
πτωσή ποΰ αί αισθήσεις μας ήμποροΰν νά φθάσουν 
δ,τι ή φαντασία τούς ύπόσχεται.

Σαβίνη.—Τό πιστεύετε σείς;
Στανύ.— Ναί- ένα έρωτα, μιά άγάπη, πολύ σπά

νια, διότι είναι κατά τό πλεΐστον Απαράδεκτος, μιά 
άγάπη, ποΰ είναι ή μοιραία συνάντησις δύο παρο
μοίων δυνάμεων καί ή όποία πηγάζει άπ’ αύτήν, είσερ- 
χομένη άμέσως, μολονότι Αγνοεί τήν προηγουμένην, 
δπως τό ηλεκτρικόν φώ; πηγάζει άπό δύο πόλου; 
συναντωμένους τυχαίως.

Σαβίνη (ΚαταΟελ.χθέΐσα άπό τήν φρασεολογίαν τοΰ 
Στανύ). — Είναι δυνατό μολαταύτα σέ μιά τέτοια περί- 
πτωσι!... (Σέ λιγάκι). Τήν συναντήσατε σείς ποτέ 
αύτή τήν περίπτωσι;

Στανύ.—Όχι, έως σήμερα.
Σαβίνη (ήδονικώς θελχθεϊσα άπό τήν τόσο κατ' ευ

θείαν παρομοίωσιν). — Κάποτε τό κάδρο βοηθεί είς 
τήν συναισθανθεισαν ήδη έντυπωσιν.
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Στανύ.—Ώ! αύτό είναι θαυμάσιο.
Σαβίνη. — Καί είναι άκόμη θαυμασιότερο μερικέ; 

νύκτες σεληνοφώτιστες.
Στανύ.—Μαντεύω, δτι έρχεσθε έδώ συχνά καί δο

κιμάζετε έήν έμορφιά αύτή.
Σαβίνη.—Συχνά, ναί... καί μένω ώρες όλόκληρες, 

χωρίς νά έχω τήν συναϊσθησι τού χρόνου.
Στανύ.— Καί απόψε θάρθήτε;
Σαβίνη (σέ λιγάκι, ίτνοονσα δλην τήν σημασίαν 

τοΰ τί θά άνελάμθανε μέ τήν άπάντησίν της).—Ίσως!...
Χωρίζονται καί πηγαίνουν χωριστά μαζί ’μέ δμίλους φίλων.
Στανύ (είς τόν Ζαασέν, ένφ γύριζαν μέ τό αυτοκί

νητο).! καθηγητά μου, Ανταλλάξαμε φράσεις πομ
πώδεις, έπιβλητικές, παράξενες. Συγκινήθηκα κι’ έγώ 
ό ίδιος. Καί τά πείραμα, ξέρετε, έπιασε...

Ζασσέν.— Σέ σημείο, ποΰ Απόψε θά έχη; ραντεβοϋ 
μαζί της (ρητορικά) εϊς τό μέρος ποΰ έκπνέει τό κύμα!... 
Σ’ άκουσα.Ά, μπερμπαντάκο, καταλαβαίνω- θέλεις νά 
έπωφεληθής άπό δλα σου τά αβαντάζ, θάρθης μέ 
τήν θαλαμηγόν σου;

Στανύ.— Ποΰ θά τήν άφήσω άπό τήν άλλη μεριά 
τοΰ μικρού αύτοΰ Ακρωτηρίου καί θάρθω στήν παρα
λία μ’ ένα κανό, σάν ένα; ήρως τοΰ Βάγνερ.

Ζασσέν.—Θαυμάσια! Κι- έπειτα;
Στανύ.—Ή συνέχεια. Λ. εϊς τό προσεχές! Τηλεγρα- 

φήσατέ μου νέα εϊς τήν Γένοβαν σέ τρεις-τέσσαρε; 
μέρες, θά σάς τήν διηγηθώ...

Τήν έπομένη νύκτα, τήν πιό ροιμαντική στιγμή, καί ίνφ δλες 
αί περιστάσεις ήσαν ύπέρ τοϋ Στανύ, ώς καί τό φώς τοΰ φεγγα
ριού άκόμη, ό Στανύ άφίνει τήν θαλαμηγόν του «Βρυσηίς» καί 
μ’ ένα κανό πλησιάζει τήν παραλία τής βίλλας τής Σαβίνη; καί 
αποβιβάζεται.

Σαβίνη (άναμένουσα έκεϊ και πλησιάζουσα).—Έχετε 
ένα εντελώς εξαιρετικό καί περίεργο τρόπο, πού κά
νετε τά; έπισκέψει; σας... Καί τόσο χαριτωμένο, ποΰ 
δέν μπορεί κανείς νά σάς άρνηθή.

Στανύ.—Μοΰ εξυμνήσατε τήν έμορφιά τών σεληνο- 
φωτίστων νυκτών σας, άλλά διότι είστε σείς, διότι σείς 
είστε ή ψυχή καί ή έμορφιά τους.Αύτό μέ συγκινεί τόσο... 
Αισθάνομαι μιά συγκίνηση δση δέν αίσθάνθηκα ποτέ.

Σαβίνη (καταθελγμένη άπό τόν λυρισμόν αύτόν).— 
ΙΙώς τό μέλλον μά; προαναγγέλλεται άπό άσυνειδή- 
τους προειδοποιήσεις! Είχα ένα βαθύ προαίσθημα, 
ποΰ δέν θά μπορούσε κανείς νά μοΰ τό διαψεύση, πώς 
θά έλθετε άπόψε.

Στανύ. — Είχατε καί τήν προαίσθησιν τοΰ τρόπου; 
Σαβίνη. —"Οχι- δέν φανταζόμουν άκριβώς, άλλ’ έν 

πάσει περιπτώσει έπρομάντευα κάτι ωραίο κα! περί- 
μενα πάντοτε. (Ή ουνίχεια τό προοεχί;)

Μ εις τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
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Κοστούμια μπάνιου, μπουρνούζια, 
έσώρρουχα λευκά καί πλεκτά κ.λ.

* Ο ΠΑΤΕΡΑΣ *
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

Ό άνθρωπος, γιά τόν όποιον θά διηγηθώ έδώ, ήταν ό πιό 
Ισχυρός στήν ενορία του. Τό δνομα ήταν Tliord Deveraas. 
Μιά μέρα μπήκε βιαστικός καί πλημμυρισμένος άπό χαρά 
στό γραφείο τοΰ εφημερίου τοΰ χωριού καί περνώντας μιά 
σοβαρότητα, μέ τό κεφάλι ψηλά στυλωμένο, τοΰ είπε :

— "Εκαμα ένα γυιό καί θέλω νά τόν βαφτίσω.
— Πώς θέλεις νά τόν βγάλουμε ;
— Φίνν, δπως λέγανε τόν μακαρίτη τόν πατέρα μου.
— Καί ό νουνός ποιος είναι;
Τούς ώνόμασε — γιατί ήθελε νά είναι πολλοί καί ήτανε οί 

πιό άρχοντάδες τής ενορίας καί τοΰ χωριού όλοκλήρου, δλοι 
δέ συγγενείς της οικογένειας τοΰ πατέρα.

— "Εχεις τίποτε άλλο νά μοϋ πής, έκτός άπό αύτά; ρώτη- 
σεν ό εφημέριος καί τόν έκύτταξε κατάμματα.

*0 χωρικός στάθηκε μιά στιγμή σιωπηλός.
— Νά σοϋ πώ· θά ήθελα νά γίνη ή βάπτισι χωρίς πολλές 

φασαρίες. Δηλαδή μιά καθημερινή, αύτό Οά είναι τό καλλί
τερο άπό δλα. Τό ερχόμενο Σάββατο τό μεσημέρι στάς δώ
δεκα άκριβώς.

— Έχεις τίποτε άλλο άκόμη ; ρώτησε ξανά δ εφημέριος.
— ’Εκτός άπό αύτό, τίποτε άλλο δέν έχω.
Καί ό χωρικός, στριφογυρίζοντας τό καπέλο του μέσα στά 

χέρια του, κίνησε νά φύγη.
Τότε σηκώθηκεν ό παπάς:
— Στάοου, τού είπε. Έπίτρεψέ μου νά σοΰ δώσω μιά εύχή. 
Τόν πλησίασε, τοϋ έπιασε τό χέρι, τόν κύτταξε στά μάτια

καί τοΰ είπε:
— Νά δώση ό Θεός νά σοΰ φέρη τό παιδί αύτό τήν εύτυχία.

* , . *
Δεκαξη χρόνια ύστερα άπό τήν ήμέρα αύτή, ό Θόρδ ξανα- 

πήγε στό γραφείο τοΰ παπά. Ό εφημέριος δέν παρατήρησε 
καμμίαν αλλαγή καί τοϋ είπε:

— Είσαι καλά, Θόρδ, έ ;
— Ναί, μά δέν έχω καμμιάν ευτυχία, τοΰ άπήντησεν εκείνος. 
Έδώ σώπασεν ό παπάς καί δέν άπήντησε. Καί άί δυό τους

έμειναν μέ σκυμμένο τό κεφάλι καί σκεπτικοί άρκετή ώρα.
"Υστερα δ εφημέριος ρώτησε:
— Τί θέλεις άπόψε;
— Άπόψε ήρθα γιά τό γυιό μου, ποΰ θά πρωτοκοινωνήση 

αύριο. Είναι έξοχος νέος. Θά ήθελα νά μή σάς πληρώσω τόν 
κόπο σας προτοΰ μάθω ποιά θέσι θά λάβη στήν εκκλησία.

— Τού έχω τήν πρώτη θέσι.
— Μά ήμουν βέβαιος γι’ αύτό. Νά δέκα τάλληρα γιά σάς.
'Ο παπας τόν κύτταξε καί τόν ρώτησε:
— Ήθελες τίποτε άλλο;
— Τίποτε περισσότερο δέν ήθελα.

Μί
Ό Θόρδ έφυγε. Πάλι πέρασαν οκτώ χρόνια, δταν μιά μέρα 

άκουστήκανε μποοτά στό γραφείο τοΰ εφημερίου δυνατές 
ομιλίες, γιατί είχαν έλθει πολλοί άνθρωποι. Ό παπάς κύτ- 
ταξε πρός τά άνω καί άνεγνώρισεν τόν Θόρδ.

— Άπόψε έρχεσαι μέ μεγάλη παρέα.
— Θέλω νά κάνω τήν δημοοίευσι γιά τό γυιό μου. Θά 

παντρευτή τήν Κάρεν Στορλίντον, τήν κόρη του Γκούντμαν, 
ποΰ είναι έδώ μαζί μου.

— Μ’ αύτή είναι ή πιό πλούσια κόρη σ’ δλη τήν ένορία.
— Έτσι λένε, άπήντησεν δ χωρικός, ένφ έοιαζε τά μαλλιά 

του κατ’άπάνω μέ τό ένα του χέρι. Ό εφημέριος φάνηκε σάν 
νά σκέπτουνταν, χωρίς νά πήτίποτε δμως, έγραψε τά ονόματα 
στά βιβλία του κι’ οί άνθρωποι υπέγραψαν. Ό Θόρδ άφησε 
τρία τάλληρα έπάνω στό τραπέζι.

— Μόνο ένα μοΰ άνήκει άπό αύτά είπεν ό παπάς.
— Δέν ξέρω τί παίρνετε γι’ αύτά, μά είναι τό μόνο μου 

παιδί καί τά θέλω δλα νά γίνουν πλουσιοπάροχα.
Ύστερα άπό τήν έξήγησι αύτή πήρε ό έφημέριος τό χρήμα.
—Ή τρίτη φορά είναι τώρα, ποΰ γιά χατήρι τοΰγυιοΰοου 

έρχεσαι έδώ, Θόρδ.
— Τώρα δμως τελείωσα πιά, άπήντησεν ό Θόρδ.

Έδεσε τή σακκοΰλα ποΰ είχε τά λεπτά του, είπε «έχε γειά» 
κι’ έφυγε. . . Οί άνθρωποι τόν ακολούθησαν σιγά. Δεκατέσ- 
σαρες μέρες αργότερα γύριζαν πατέρας καί γυιός μέ καλοκαι
ριά στήν Στόρλιντον διά μέσου τής θαλάσσης, γιά νά μιλή
σουν γιά τή γιορτή τοΰ γάμου.

— Ό μπάγκος τοΰ κουπιού ποΰ κάθουμαι δέ στέκεται 
καλά, είπεν ό γυιός, καί σηκώθηκε νά τόν ίσιάξη.

Τήν ϊδιαστιγμή δμως γλυστρρ. τό σανίδι, άπάνω στό όποιον 
στεκότανε- πιάνει μέ τά χέρια του γύρω, βγάζει μιά κραυγή 
αγωνίας καί άναποδογυρίζεται μέσα στό νερό.

— Πιάοε καλά τό κουπί, φώναξεν ό πατέρας, ποΰ πετάχτη- 
κεν άμέσως έπάνω καί τοΰ τό έτεινε. Μά δταν, ύστερα άπό 
λίγες προσπάθειες, ό γυιός τό έπιασε, τά χέρια του ήτανε μου
διασμένα κι’ ακίνητα. «Περίμενε, στάσου!» τοΰ ξαναφώναξε 
καί τράβηξε τά κουπιά γιά νά πάη κοντά του. Γύρισε τότε ό 
γυιός ανάσκελα, έρριξεν ένα παρατεταμένο βλέμμα καί βου
λίαξε ... Ό Θόρδ δέν μπορούσε νά τό πιστέψη- έπιασε τήν 
βάρκα ήσυχα καί κάρφωσε τά μάτια του στό μέρος, δπου 
ό γυιός του είχε βουλιάξει, σάν νά έπρόκειτο νά ξαναβγή σέ 
λίγο. Μερικές φούσκες άνέβαιναν μόνο στήν επιφάνεια, άκόμα 
μερικές, ύστερα μόνο μιά μεγάλη, που έσπασε καί πάλιν 
ύστερα ή θάλασσα έγινε σάν καθρέφτης.

Τρεις μέρες καί τρεις νύκτες είδαν οί άνθρωποι τόν πατέρα 
νά τριγυρνρ στό μέρος έκεϊνο μέ τήν βάρκα. Χωρίς νά φάγη 
ή νά κοιμηθή, ζητοΰσε τό γυιό του. Μόλις τό πρωί τής τρί
της ήμέρας τόν βρήκε και τόν έφερεν ό ίδιος διά μέσου τών 
βουνών στό σπίτι του.

Θά είχε περάσει άπό κείνη τήν ήμέραίσως ένας χρόνος. Ό 
έφημέριος άκουσεν άργά, μιά φθινοπωρινή βραδυά, κάποιον 
νά περπατφ έξω μπρος στήν πόρτα. "Ανοιξε καί μπήκε μέσα 
ένας ηλικιωμένος, ποϋ έκλινε πρός τά έμπρός, αδύνατος καί 
μέ κάτασπρα μαλλιά. Ό παπας τόν παρατηρούσε πολλή ώρα 
πιό μπροστά πριν τόν αναγνώριση. Ήταν ό Θόρδ.

— Έρχεσαι τόσον άργά, είπεν ό έφημέριος καί στάθη- 
κεν όρθιος.

— Ναί- έρχομαι άργά, πολύ άργά, αύτό είναι αλήθεια, 
άπήντησεν ό Θόρδ, άφοΰ κάθησε.

Ο έφημέριος έπίσης κάθησε-πολλή ώρα κρατούσαν σιωπή. 
Τέλος ό Θόρδ είπε:

—Έχω κάτι μαζί μου, ποΰ εύχαρίστως θά τώδινα στους 
φτωχούς- σκοπεύω νά κάνω ένα φιλανθρωπικό 'ίδρυμα, ποΰ 
νά φέρη τό δνομα τοΰ γυιού μου!...

Σηκώθηκε, άφησε τό χρήμα έπάνω στό τραπέζι καί κά
θησε πάλι.

'0 παπάς, άφοΰ.τά μέτρησε:
— Είναι πολλά, τοΰ είπε.
— Είναι ί] μισή τιμή τοΰ σπιτιού μου, ποΰ τό έπούλησα 

σήμερα.
Κάμποση ώρα κατόπιν στάθηκε ό παπάς, χωρίς νά βγάλη 

μιλιά. Έπειτα ρώτησε μέ γλυκεία φωνή :
— Τί σκοπεύεις τώρα ν\άρχίσης;
— Κάτι καλύτερο.
Παλιν έμειναν σιωπηλοί- ό Θόρδ μέ τά βλέμματα έπάνω 

στό πάτωμα ριχμένα, ένφ ό παπάς τόν έβλεπε καταπρόσωπο. 
Τότε είπεν ό έφημέριος σιγά:

— Τώρα θαρρώ πώς δ γυιός έπιτέλους σοΰ έφερεν εύτυχία.
— Ναί- κι’ έγώ είμαι γι’ αύτό βέβαιος, άπήντησεν ό Θόρδ,

κυττάζων έπάνω στό ταβάνι καί δυό δάκρυα κύλισαν άγάλια 
άγάλια στό πρόσωπό του ... μίετάφραοις)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟ Ν Τ ΟΪ AT Ρ ΕIΟ Ν

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Ε0Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΟΜ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
9-12 καί 3-5 καθ' εκάοτην πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.
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ΑΠ© ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΒΙΟΛΙ

Άπό τίνος καιρού παρατηρεϊται μεταξύ τών μουσικών τών 
Μούζικ — Χώλ τών μεγαλειτέρων κέντρων τής Εύρώπης ή 
παράξενη συνήθεια νά κατασκευάζουν βιολιά εΐς διάφορα 
περίεργα σχήματα. Κάποιος Αμερικανός μουσικός, παίζων εΐς 
ένα άπό τά μεγαλείτερα Μούσικ Χώλ τής Ν. Ύόρκης, κατε- 
σκεΰασε ένα βιολί, τοϋ όποιου τό κοίλωμα άπετελεΐτο άπό 
τήν δαγκάναν ένός τεραστίου άστακοΰ. Οι ήχοι, ποΰ εξέρχον
ται άπό τό περίεργον αύτό βιολί είναι πολύ καθαροί καί 
μοιάζουν μέ τήν φωνήν σειρήνος.
ΜΙΑ ΔΕΙΝΗ ΑΤΓΟΦΑΓΟΣ
, Πόσα αυγά όφείλομεν νά τρώγωμεν καθ’ έκάστην ; “Ολοι 

οι ειδικοί συμφωνούν, δτι ένα αυγό έχει τόσην θρεπτικήν ιδιό
τητα. όσην καί μιά λίτρα άπό βόειον κρέας. Άλλά διαφωνούν 
εΐς τό ζήτημα, έάν πρέπη νά τρώγωμεν πολλά αυγά. Ή μις 
Πάρλ Λόκχαρ διατείνεται δτι κατέχει τό ρεκόρ τής αύγοφα- 
γίας. Εϊς διάστημα ένός έτους έχει φάγει 4°°° αυγά, ποϋ 
άντιπροσωπεύουν θρεπτικήν ουσίαν, δι’ ένα ανθρώπινον σώμα, 
δσω θά αντιπροσώπευαν καί 6 χονδροί βόες. Ή μις Πάρλ 
κατάγεται άπό τό Σικάγον καί εύρίσκεται τώρα εΐς τήν Γαλ
λίαν διά λόγους ύγείας. Στήν άρχή ή μις Πάρλ έτρωγε ένα 

δύο αυγά τήν ήμέραν. Κατόπιν ή όρεξίς της αύξησε ταχέως 
καί δέν έβράδυνε νά φθάση μέχρι τοΰ σημείου νά τρώγη 12 
αυγά τήν ήμέραν.

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
Νά τώρα πού μάς λέγουν ότι τά τραπεζογραμμάτια δέν 

είναι νεωτέρα έφεύρεσις, άλλά ήσαν γνωστά εΐς 26οο χρόνια 
π. X. Ή έφεύρεσις άνήκει είς μίαν Κινεζικήν Τράπεζαν. Τά 
πρώτα τραπεζογραμμάτια ήσαν κατασκευασμένα ώς έξής: 
Έφεραν τό δνομα τής Τραπέζης, τήν άξίαν τού γραμματίου 
είς γράμματα καί εΐς τό μέσον μίαν εικόνα παριστώσαν ένα 
άθροισμα νομισμάτων, ίσης άξίας μέ τό νόμισμα τό όποϊον 
άντιπροσώπευε τό χαρτονόμισμα. Τίποτε δέν έλειπεν άπό τά 
πρώτα χαρτονομίσματα, οΰτε αύτή ή υπογραφή τών Διευθυν
τών τής Τραπέζης, οΰτε αί ποιναί είς τάς οποίας Αποβάλλον
ται οί παραχαράκται. Τέλος έφερε ώς κορωνίδα τό έξής:

«Κάνε δ,τι μπορείς· ξόδευε μέ οικονομίαν».
«

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Από τής πρώτης ήμέρας τής έκδόσεως τής «Εικονογραφη
μένης» πλεϊστοι άναγνώσται της έκ τών επαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταί της, κατά τό σύστημα, τό 
όποϊον έπικρατεϊ εΐς τά άλλα Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας εξακολουθούν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεΐαι επιστολών άπό δλα τά μέρη, διά τών όποιων άναγνώ
σται τοΰ περιοδικού ζητούν νά γίνουν άνταποκριταί αύτοΰ. 
Κατ’ εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν
ούδένα ανταποκριτήν, έπειδή ό διατιθέμενος χώρος ύπό τοΰ 
περιοδικού, δέν έπιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή έπιμονή τών άναγνωστών μας, μας 
ήνάγκασε νά προβώμεν εΐς τήν θυσίαν τού άπαιτουμένου 
χώρου, ό όποιος δμως θά χρησιμοποιηθή κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί θά προκαλέση καί τό ένδιαφέρον δλων 
τών άναγνωστών, έκτός τοΰ στενού κύκλου, τόν όποϊον ένδια- 
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Αί ανταποκρίσεις δηλαδή, αί 
όποϊαι θά στέλλωται πρός τήν Εικονογραφημένη!’» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους επιστολικού καί νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τά 
όποια ήμποροϋν νά ένδιαφέρουν δλον τό αναγνωστικόν κοι
νόν τοϋ περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έπεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
αστεία, τά όποια γραμμένα μέ χιούμορ ήμποροϋν νά σταθούν 
είς μίαν ειδικήν σελίδα τού περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ένδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταί μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τοϋ ύποανταποκριτοΰ 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικάς, έάν είνε 
δυνατόν. Αποκλείεται κάθε άνταπόκρισις περιέχουσα θεατρι
κήν καί κοινωνικήν κίνησιν έν γένει, συγκεντρώσεις, έκδρομάς, 
έορτάς, πού δέν έχουν κανένα ένδιαφέρον διά τούς έξω τής 
πόλεως άναγνώστας τού περιοδικού. Μέ τάς άνταποκρίσεις

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Άπόκτησις γραμμών.—Αΰξησις δυνάμεων άνευ διαίτης.'

Οροοπεαικον ui .Μηπηοβεραοεπικοιι Ιιςτιτοϊτοι
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αύτάς έπιδιώκεται κυρίως νά γίνη γνωστόν είς τόν λοιπόν 
κόσμον κάτι εξαιρετικόν καί πρωτότυπον.

Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί θά κάμετε. Έν πρώτοις 
είς έκάστην πόλιν δέν θά άφεθή έλεύθερον τό στάδιον τοί 
άνταποκριτοΰ, άλλά θά έκλεγοΰν δύο μέν άνταποκριταί διά 
τάς μεγάλος πόλεις καί ένας διά τάς μικράς, έξαιρέσει τών 
Αθηνών καί του Πειραιώς δπου θά εκλέγουν ίο, διά ψή
φων, δπως έκλέγονίται οί βουλευταί. Οί άνταποκριταί αύτοί 
θά έχουν είς τήν δικαιοδοσίαν των όλόκληρον περιφέρειαν, ή 
όποια θά καθορισθή βραδύτερον καί είς τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής δποίας θά εκλέξουν αύτοί ίδικούς 
τους άνταποκριτάς έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρειαι 
τής έκλογής τών ύποανταποκριτών, άς τούς είποϋμεν έτσι, θά 
κανονισθοΰν άργότερον.

Διά νά γίνη ή έκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 
κήρυξις τών υποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των θά τήν κάμη ή 
«Εικονογραφημένη» ύπέχουσα τόπον τοΰ Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών ύποψηφίων 
πρέπει καί αύτοί νά κανονίσουν μερικάς λεπτομέρειας, δπως 
καί οί ύποψήφιοι βουλευταί. Έκαστος άναγνώστης τής «Εικο
νογραφημένης» έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει δμως 
προηγουμένως νά ύποβάλλη τά χαρτιά του καί τοΰς.τίτλους 
του. Δηλαδή πρέπει νά μάς στείλη μέχρι τής 15 Ιουλίου 
δείγμα τού τί είμπορεϊ νά γράψη, έκλέγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα, πού υποδεικνύονταιάνωτέρω διά τήν ανταπόκριση- 
καί νά συνοδεύση αύτό μέ μίαν δραχμήν είς γραμματόσημα. 
Αύτά τά δείγματα θά έξελέγξωμεν ήμεϊς καί δσα εΰρωμεν έν 
τάξει δηλαδή δσα πληρούν τούς άνωτέρω δρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά καί οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθούν υποψήφιοι.

Έπειτα θ’ άρχίση ή έκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους 
αύτούς θά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών είς 
τάς δποίας έξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ'άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών ύποηιηφίοιν δηλαδή τήν πρώτην έβδο
μάδα μετά τήν 15 ’Ιουλίου. Δέον νά σημειωθή έδώ, δτι τό 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών άνταποκριτών είσήγαγεν έν 
Έλλάδι πρώτη ή «Εικονογραφημένη» διά τού έκδιδομένου 
κατά τό ιςοδ παραρτήματος της «Πανόραμα τών Κυριών». 
Αί λεπτομέρειαι τής ψηφοφορίας θά κανονισθοΰν έν καιρφ.

Μετά τό πέρας τών έκλογών θά άνακηρυχθούν οί έπιτυ- 
χόντες άνταποκριταί. Κάθε άνταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θά λάβη ίδικόν δελτίον άναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη
κόντων έκάστου άνταποκριτοΰ θά είναι έτησία, μετά τό πέρας 
τής δποίας θά γίνωνται νέαι έκλογαί.

"Εκαστος άνταποκριτής θά μάς γράφη τακτικά ανταποκρί
σεις, σύμφωνα μέ τούς έκτιθεμένους δρους, θά έχη δωρεάν 
είσοδον εΐς τά θέατρα καί εΐς τάς δημοσίας έορτάς δυνάμει 
τοΰ δελτίου καί Θά άντιπροσωπεύη έν γένει τήν «Εικονογρα
φημένης εΐς κάθε ζήτημα καί εις κάθε περίστασιν, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τής Διευθύνσεως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ζαφ Παπαμιχαλ.—Τό διήγημα, δπως είδατε, είναι Γαλλι

κόν καί είναι άπ’ ευθείας μετάφρασις έκ τοΰ πρωτοτύπου. Τό 
δημοοιευθέν είς τήν «Ποικίλην Στοάν», είναι κατ’ άλλον τρό

πον διασκευασμένου ώστε να μήν έχει σχέοιν. Ζητηθέν φΰλλον 
έστάλη. Ν Γ. Πανουτσ. Λαλιάνην--------‘Αναμείνατε είς τό επό

μενον φνλλον. Τακην. Καί ήμεϊς έπιμένομεν αΐοιοδοξονντες. 

Καί θά ιό ίδήτε. "Επειτα σάς ειπαμεν. Φθάνει νά γίνη μια 

φορά ή καλή άρχή. Αιά τό ζήτημα τών θεάτρων υπάρχει λύ

σις ποΰ τά διωρθώνει δλα. Εΰχαριοτοΰμεν διά τήν καταγγελίαν 

Άλλά ποΰ θέλατε νά τό ξέρομεν ήμεϊς; Νά μάς είπήτε άκριβώς 

ποϋ είναι ξαναδημοσιευμένον. Άπάντησιν δί εκείνο ποΰ ζητείτε, 

εις τό προσεχές. Π. Τριαντάφυλλου. —Καί ήμεϊς έπανειλημμέ- 

να>ς σας έγράψαμεν δτι τά φΰλλα έστάλησαν. Τί πταίομεν δμως 

ήμεϊς έάν δεν τά έλάβατε; Βλέπετε ή κατάσταοις. Γ. Ν. Ζα- 

φειρόπουλον.—Σιδηρά, ώνομάσθη ή δευτέρα. Α. Γκαρπολαν 

"Οπως θέλετε. Σ. Κωνσταν. Νικ. Καρακϊταον, Ν. Γ. Πα- 

νουταοπ. Δαλιάνην, Νικ. Βλ. Κάλλιαν, Ν. Ταβερναράκην, 

Βααίλ. Κουβέλην, Τάκην, Σ. Κωνστανταν, Ν. Ν Δρακου- 

λίδην, Λ. Σαράβαν, Γ. Δικαιακον, Ν. Ζερβακον Κ Χα- 

νϊδην, Ανδρ. Γκαρμπολάν, Σ. Δημητριάδην. — Τά παρ' 

ύμών σταλέντα έλήφθησαν. Είς τό παρόν φνλλον βλέπετε 

ποια έξ αύτών ένεκρίθηοαν. Ν. Καρακϊταον. — Δεν είναι καί 

τόσον δύσκολου νά εύρεθοΰν, δσον τό νομίζετε. Γιά προσπαθή

σατε, Β. Βαρδακώαταν.—Έγινε λάθος, τό όποιον δέν θά έπα- 

ναληφθή. Είς τήν κλήρωοιν δμως περιελήφθητε. ΆΛ Βα- 
γιάτην, Καστανιάν.—Δύο δραχμαΐ είς τήν διάθεσιν σας, διότι 

σύνδρομα! μόνον εξάμηνοι καί ετήσιοι γίνονται δεκτοί. Συμπλη

ρώσατε διά μίαν εξαμηνίαν. Φύλλον εστάλη. Πλ Αυρτζήν. — 

Έλήφθη. Στ. Δημητριάδην. — Βλέπετε δτι τοιαύτη στήλη 
ίδρύθη. ’ Υπάρχει δυστυχώς μόνιμος- στείλατε μας τίποτε άλλο. 

Γ. ΙΙρτοτοπαπαν, Πειραιά.— Φύ’λλον εστάλη. Γ. Τουφεξήν, 

Λαμίαν.—Ζητούμενου είναι άδύνατον νά γίνη. ’ Απόστ. ’Αβδε- 

λόπουλον, Πειραιά.—Κάθε άναγνώστης έχει τό δικαίωμα νά 

στέλλη δ,τι θέλει, θά δημοσιεύεται έφ’ δσον έγκρίνεται άπΐ 

τήν ειδικήν έπιτροπήν. Γ. Σιφναϊον. — "Εγινε κάποιο λάθος, 

τό όποιον δμως δέν άπέβλεπεν είς βάρος σας, καθόσον περιε- 

λήφθητε είς τήν κληρωτίδα τοΰ φύλλου εκείνου. Δ. Ευαγγελί- 

δην, Καβάλλαν. - Ζητηθέντα φΰλλα έστάλησαν. Γ. Δικαιακον, 

Μολάοι.— Ιέν ειδοποιήθηκε, διότι δέ>· ένεκρίθη. Έμμ. Μαυ- 
ράκην.—Μάλιστα, δύνανται. Κ. Μανδραπήλιαν.—Δυστυχώς 

μεγάλα είναι άδύνατον νά δημοοιευθοΰν. Στείλατε άλλα. Νίκον 

Καρακϊταον, Γ. Βουγιουκλ., Δημ. Παυλάκην, Τάκην, Ξ. 

Φραγκίδην, Σ. ΙΙαχήν, I. Γκρανιάν, Γ. Παπακώαταν, Λυα. 

Ίωαννίδην, Γ. Δικαιακον— Σταλέντα παρ' υμών έλήφθησαν. 

Άναμείνατε τήν έγκριοιν είς τό προσεχές.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
’Ανδ. Γκαρπολδν. — ·Ή μάναν είναι κακοφτιασμένη καί 

παρηλαγμένη μετάφρασις ένός διηγήματος τοΰ Ριοπέν. "Ετσι φυ

σικό δεν είναι δυνατόν νά δημοσιευθή. Άλλά γιατί δεν γράφετε 

πουθενά, δτι είναι ξένο καί τό στέλνετε γιά δικό σας ; “Ετσι χά

νετε τό δικαίωμα πλέον νά οτέλλετε ϋλην. Δημ. Σαράβαν.—Ή 

υλη ποΰ οτέλλετε δεν είναι άκόμη κατάλληλος νά δημοσιευθή. 

Πρέπει νά έξαοκηθήτε πολύ άκόμη, μή βιάζεστε νά δημοσιεύ

σετε. Διαβάζετε καί γράφετε πολύ. Ν. Γ. ΙΙανουστ. Δαλιάνην 

— Τά λογογραφήματά σας έχουν άκόμη πολλάς έλλείφεις. Προσ

παθήσατε νά διορθώσετε τό ύφος σας. θά τό κατορθώσετε μέ 

τήν πείραν τής έξαοκήοεως. Δημ. Σιδέρην. — Δέν βρήκατε 

τίποτε δλλο νά μάς στείλετε παρά τό ιΜέ θυμόν», ποΰ έχει 

δημοσιευθή εΐς δσα έλληνικά περιοδικά έξεδόθησαν έως τώρα ; 

θά έχάνατε τό δικαίωμα τής δημοσεύοεως ΰλης. έάν δέν έγρά- 

φατε «‘Εκ τής συλλογής μου». Προσέχετε. "Ενα ποίημά οας 

ένεκρίθη και θά δημοσιευθή μέ τήν σειράν. Ή επιτροπή θέλει 

νά σάς δώση θάρρος. Άλλά πρέπει νά έργασθήτε, νά έργα- 

οθήτε πολύ.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ? ΜΑΣ
Β ΣΕΙΡΑ ’ Άρίθ. 2.

η ανωτέρω είκών παριοτφ γνωστόν πολιτευτήν διατελέ- 
σαντα καί πρωθυπουργόν, τού όποιου τά χαρακτηριστικά 
είναι παρηλλαγμένα, άλλά μένουν έν πάσει περιπτώσει άρκετά 
ώστε νά διακρίνωνται. Άμα τά άνεύρετε, μας γράφετε έπί 
απλού τεμαχίου χάρτου ποιος ύπονοεϊται διά τής παρατιθέ
μενης είκόνος καί μεϊς τό άποστέλλετε, συνοδεύοντες αύτό 
μέ ένα δεκάλεπτον γραμματόσημον καί μέ τό ειδικόν δελ
τίον μέχρι τής έσπέρας τής Τρίτης 19 Ιουλίου.

Α' Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξα- 
χθησόμενος λαχνός θά λάβη I έτησίαν συνδρομήν, τής μη
νιαίας «Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως 
καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί εν Ήμερολόγιον 'Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καϊ δ τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» 
καί εν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Β' Βραβεία. Είς τό τέλος τής σειράς θά γίνη δευτέρα κλή- 
ρωσις μεταξύ έκείνων, οΐτινες έλυσαν όλους τούς διαγωνι
σμούς τής σειράς, ή έν έλλείψει τοιούτων, έκείνων, οΐτινες 

έλυσαν τούς περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δευτέρας αύτής 
κληρώσεως θά δημοσιευθώσιν είς τό προσεχές.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Β’ ΣΕΙΡΑ.—ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916•8Αμο

ι ΔΗΛΩΣΙΣ. "Ενεκα πληθώρας ΰλης, ή συνέχεια τής «Βα- 
σιλίσσης Μαργκώ» καί τών δνομάτων τών λυτών, αναβάλλον
ται διά τό έπόμενον.

Η ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΥΛΗ
Ή Κριτική Επιτροπή τής άποστελλομένης πρός τήν «Εί- 

κονογραφημέι-ην» ΰλης έκ μέρους τών άναγνωστών αύτής.θεω- 
ρεϊ απαραίτητον νά δηλώση τά έξής: Έν τή κρίσει της στη
ρίζεται έπί τής φιλοτιμίας 
καί τής ευσυνειδησίας τών 
άποστελλόντων, προκειμέ- 
νου περί έξελέγξεως τής 
πρωτοτύπου ΰλης ή , τής 
άντιγεγραμμένης τοιαύτης. 
Καθόσον είναι έντελώς άδύ
νατον νά έχη συγκεντρώσει 
κανείς εΐς τόν έγκέφαλόν 
του πάντα τά δημοσιευθέν- 
τα μέχρι τοΰδε Ελληνιστί 
άπό καταβολής κόσμου. ,
Έπειδή όμως μερικοί κύριοι νομίζουν, ότι θά τούς είναι ευ 
κολον νά έμπαίξουν τήν ’Επιτροπήν, δηλοϊ άπαξ διά παντός, 
ότι πάς δ άποκαλυπτόμενος, ώς άποστείλας ΰλην αντιγεγραμ- 
μένην, θά στερήται πλέον τοΰ δικαιώματος τοϋ νά δημοσιευη 
εΐς τήν «Είκονογραφημένην» τήν συνεργασίαν του._ Αφ ετέ
ρου παρακ.αλοΰνται πάντες οί άναγνώσται μας, δπως συν- 
δράμωσιν είς τό έργον τής Έπιτροπής καί μάς καταγγει- 
λωσι πάραυτα άποστολέα τινά ΰλης, οΰτινος ή αντιγραφή 
ήθελε διαφύγει τήν προσοχήν της.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διπλωματούχος μαία
ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 77

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑίΙΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημειώση καί έ\-α νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουοα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό οποίον 
θά πάρη έκεϊνος ποΰ Οά εύνοηθή ύπό τής τύχης. „ ,

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αυτό- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής : 4 500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατος. Τό αυτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή εΐς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοϋ κ. Π. Βλασοοπουλου επί τής οδού 
Σωκράτους 26. ,

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ' έβδομάδα καινά άποστέλλη εΐς την «Διευ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή δ άριθμός τών 52^ δελτίων.

Έντός τού φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ ιίπο- 
οτέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ένα ΙΟλεπτον άαφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ, 12

ΟΙ συνδρομηταί τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοϋ διαγωνισμού.

ΟΙ συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν εις τά δώρά μας, χωρίς 
νά άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

Τά Όφ6αλ|Χΐκά νοοήματα
Θεραπεύονται tv ιή τελείς κλινική τοΰ εΙδικοΟ όφΰαλμολόγου

I. Χαραμή
Τ. νφηγητοΰ τοΟ Πανεπιστημίου κλπ. 

έν vfl Όφβαλμολογική Σχολή τών ΙΙαρισίων σπουδάσαντος κλπ. 
Mtfijra.. 20 όδός Πειοαιως. Τηλίφωνον C5<.
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Ο ΔΟΝ Κ I X Ω Τ Η Σ

Πώς ϋά έκστρατεύση κατά τάς έκλογάς.


